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APRESENTAÇÃO 

 

A Estatística é utilizada em diversos ramos da sociedade, no intuito de realizar 

pesquisas, colher dados, processá-los, analisar informações, apresentar situações por meio de 

tabelas e gráficos de fácil compreensão. Assim, com o objetivo de atuar na difusão dos 

avanços e da importância da estatística nas diversas áreas do conhecimento, foi realizada a 

primeira edição da Mostra Científica de Estatística – I MCEst 2018. A programação contou 

com palestras e apresentação de trabalhos técnico-científicos. Entre os temas selecionados 

estiveram a presença da estatística nas publicações científicas e o uso de análises multivariadas 

em pesquisas agropecuárias.  

Objetivando socializar a produção científica no âmbito da UFPI, o evento contou 

como atividade complementar, em especial para os discentes inscritos a exposição de 

pôsteres, sessões de comunicação oral e premiação aos melhores trabalhos. Na cocasião, 

foram apresentados 45 trabalhos, na forma de resumo expandido desenvolvidos por alunos 

de graduação e pós-graduação da Universidade Federal Piauí, que estão reunidos nesta obra. 

 A I MCEst foi idealizada e é organizada pelo Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão 

em Estatística e Melhoramento (NPE3M) do CPCE/UFPI, que aproveita para gardecer 

todos os apoiadores e incentivadores do evento.  
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SOFTWARE CLASSIFICADOR DE ESPÉCIE DE PLANTAS UTILIZANDO O 

MODELO PROBABILÍSTICO BAYESIANO 
 

Rafael Castro de Souza1 e Francisco Milton Mendes Neto2 
 
1Colégio Técnico de Bom Jesus – CTBJ, Bom Jesus. e-mail: rafaelcastro@ufpi.edu.br 
2Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação – PPgCC/UFERSA, Mossoró. e-mail: 
miltonmendes@ufersa.edu.br  

 
Resumo: O uso da tecnologia nos mais diversos setores tem sido uma prática comum devido 
às facilidades proporcionadas por esses. Com o objetivo de facilitar a identificação e 
classificação de espécie de plantas com base em um histórico de informações, o presente 
trabalho apresenta um sistema computacional capaz de classificar plantas utilizando o 
algoritmo Naive Bayes, pertencente ao modelo probabilístico bayesiano. Para a validação dos 
resultados, foi utilizado o modelo de validação cruzada com a configuração de 10 partições, 
onde a taxa de eficiência de classificação foi de noventa e seis por cento de acertos. 
 
Palavras–chave: predição de plantas, reconhecimento de padrões, teorema de bayes  
 
A Classification Software of Plant Species using the Bayesian Probabilistic Model 
 
Abstract: The use of technology in the most diverse sectors has been a common practice 
due to the facilities provided by them. In order to facilitate the identification and 
classification of plant species based on a history of information, the present paper presents 
a computational system able of classifying plants using the Naive Bayes algorithm which 
belongs to the Bayesian probabilistic model. For the validation of the results the cross 
validation model was used with the configuration of 10 partitions, where the efficiency rating 
was ninety-six percent of hits. 
 
Keywords: plant prediction, pattern recognition, bayes theorem 
 
INTRODUÇÃO 
 

As facilidades promovidas pelos dispositivos computacionais, dentre as quais 

podemos mencionar acesso, armazenamento, processamento e transmissão da informação, 

têm feito que com que esses dispositivos venham sendo utilizados nas mais diversas áreas de 

conhecimento, como a educação, saúde, produção animal, entre outras.  

No que tange a capacidade de processamento de dados, esses dispositivos ganham 

um imenso destaque, pois cálculos que aparentemente se tornariam inviáveis de serem 

realizados de maneira manual podem agora ser realizados em poucos segundos. 

Vale salientar que as tarefas de reconhecimento de padrões de dados que visam a 

descoberta de conhecimento ou ainda a predição de resultados futuros, que recebem a 

nomenclatura de mineração de dados (FAWCETT; PROVOST, 2018), apesar de 

envolverem cálculos demasiadamente complexos e onerosos, se tornam viáveis devido ao 

alto desempenho computacional desses dispositivos.  
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Pode-se afirmar que a matéria prima para a mineração de dados são as bases de 

dados que contêm um conjunto de características sobre elementos de um conjunto dado para 

um determinado contexto. Com base nessas informações, torna-se possível realizar a 

descoberta de padrões e singularidades desses dados utilizando algoritmos estatísticos e de 

aprendizado de máquina a fim de obter informações sobre esses conjuntos. Com base no 

exposto, o presente trabalho apresenta um sistema computacional capaz de realizar a 

predição de espécie de plantas baseado em suas características fazendo-se do uso de técnicas 

estatísticas, mais especificamente utilizando o modelo probabilístico Naive Bayes, que faz uso 

do conceito do Teorema de Bayes.  

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
A partir de uma perspectiva de Design Science (WIERINGA, 2014), a questão do 

conhecimento central abordada por este trabalho é: Existe a possibilidade de realizar predições de 

espécies de plantas com base em suas características utilizado modelos probabilísticos? 

Esta pergunta central de pesquisa, em caso de resposta afirmativa, nos leva à 

configuração de um projeto de pesquisa baseado principalmente em dois métodos de 

pesquisa: revisão da literatura e análise de dados (do mundo real). 

Com base na revisão de literatura, é possível percebermos que a configuração do 

processo de descoberta do conhecimento (VASCONCELOS; CARVALHO, 2018) é 

compreendida por sete fases que são: i) Limpeza dos Dados; ii) Integração dos Dados; iii) 

Seleção dos Dados; iv) Transformação dos Dados; v) Mineração dos Dados; vi) Avaliação 

dos Dados; e vii) Visualização dos Dados. 

O algoritmo utilizado para a classificação dos dados foi o Naive Bayes, que é um 

modelo probabilístico que faz uso do Teorema de Bayes. O algoritmo irá calcular a 

probabilidade posterior de uma classe com base no histórico de um determinado contexto. 

Para fins de validação do projeto, foi utilizada uma base de dados do mundo real 

que contém informações de cento e cinquenta dados do comprimento e largura das sépalas 

e pétalas das plantas Iris Setosa, Iris Versicolor e Iris Virginica.  A classificação científica da 

planta Iris é: i) Reino: Plantae; ii) Divisão: Magnoliophyta; iii) Classe: Liliopsida; iv) Ordem: 

Asparagales; v) Família: Iridaceae; vi) Gênero: Iris. Esta planta contém atualmente duzentas e 

oitenta espécies reconhecidas atualmente (THE PLANT LIST, 2010).  

A base de dados reais utilizada neste estudo foi obtida a partir do repositório digital 

UCI gerenciado pelo centro de aprendizado de máquina e sistemas inteligentes da 
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Universidade da Califórnia Irvine (DHEERU; KARRA, 2017), que conta com cinquenta 

instâncias da espécie Iris Setosa, cinquenta instâncias da espécie Iris Versicolor e cinquenta 

instâncias da espécie Iris Virginica, totalizando assim cento e cinquenta instâncias.   

A validação estatística dos resultados foi realizada utilizando o modelo de validação 

cruzada com a configuração de 10 partições (cross-validation folds 10) na qual o sistema 

apresentou uma taxa de acerto de 96% das instâncias classificadas corretamente, onde 144 

instâncias foram classificadas corretamente de um total de 150 instâncias.  

A Tabela 1 apresenta de maneira detalhada a taxa de eficiência do sistema utilizando 

a taxa de: i) porcentagem de Verdadeiro Positivo (VP); ii) porcentagem de Falso Positivo 

(FP); iii) Precision; iv) Recall; e v) F-Measure; para cada uma da espécie das plantas. 

 
Tabela 1 – Indicadores de eficiência da predição da rede bayesiana para cada espécie de 

planta na base de dados 

Espécies VP % FP% Precision Recall F-Measure 

Iris Setosa 100 0 1 1 1 
Iris Versicolor  96 4 0.923 0.96 0.941 
Iris Virginica 92 2 0.958 0.92 0.939 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O sistema computacional foi construído utilizando a linguagem de programação 

JAVA, além da biblioteca WEKA, que reúne uma coleção de algoritmos estatísticos e de 

aprendizado de máquina para tarefas de mineração de dados. Esta biblioteca contém 

ferramentas para preparação de dados, classificação, regressão, agrupamento, mineração de 

regras de associação e outros tipos de algoritmos. A Figura 1 apresenta a interface do sistema. 
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Figura 1 – Sistema Computacional que Classifica as Espécies da Planta Iris 

 

Fonte: Autores, 2018. 

 
O sistema funciona da seguinte forma: (i) inicialmente o usuário deverá selecionar 

a base de dados no computador que contém informações das espécies de plantas Iris; (ii) 

após escolher a base de dados, o usuário deverá escolher a opção gerar modelo bayesiano, 

que fará com que a rede bayesiana seja treinada a partir dos dados de entrada; (iii) dessa 

maneira, após a realização do treinamento, o sistema estará apto para a realização de 

classificações. 

Para que a classificação seja realizada, o usuário deverá preencher as informações 

de largura da sépala, comprimento da sépala, largura da pétala e comprimento da pétala, onde 

a unidade de medida dos valores inseridos deve estar em centímetros. Após o preenchimento 

desses valores, o usuário deverá escolher a opção Realizar Classificação e o sistema irá dar a 

classificação da espécie de planta de acordo com os resultados da rede bayesiana. 

Os resultados obtidos com essa abordagem de utilizar a rede bayesiana para 

classificação de espécie de plantas foram bastante satisfatórios. Como pode ser visto na 

Tabela 1, a rede foi capaz de classificar corretamente cem por cento das instâncias 

pertencentes à espécie Iris Setosa, noventa e seis por centro das instâncias pertencentes à 
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espécie Iris Versicolor e noventa de dois por cento das instâncias pertencentes à espécie Iris 

Virginica, dessa maneira, totalizando uma taxa média de noventa e seis por cento de acertos.  

 
CONCLUSÕES 

 
Apresentamos neste artigo um sistema computacional capaz de classificar espécies 

de plantas baseado em modelos probabilísticos bayesianos. 

O classificador obteve bons resultados, atingindo um porcentual de noventa e seis 

por cento de acertos na classificação dos dados.  Como trabalho futuro, pretende-se analisar 

a viabilidade da aplicação de novas técnicas estatísticas de modo a melhorar os resultados 

obtidos, ou ainda expandir o trabalho para que se possa realizar a classificação de outras 

espécies de plantas. 
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GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ANGICO DE BEZERRO PIPTADENIA 

MONILIFORMIS BENTH. (FABACEAE) EM DIFERENTES NÍVEIS DE 
SUBSTRATO DE CASCA DE ARROZ E SOMBREAMENTO 

 
Harllén Levy Soares Brasil¹; Renan Campelo Costa¹; Adriano da Costa Rocha¹; Ramom 

Calisto Vitorio¹ 
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Resumo: Angico de bezerro (Piptadenia moniliformis Benth) é uma espécie florestal nativa 
importante pelo alto valor apícola, utilização na recuperação de solos e combate a erosão. 
Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a germinação da semente de Piptadenia 
moniliformis Benth em diferentes substratos de casca de arroz e sombreamento. Sementes 
foram coletadas em outubro de 2018 no perímetro da Universidade Federal do Piauí, onde 
foram semeadas em substratos de casca de arroz carbonizado e solo. O substrato de casca 
de arroz carbonizado (CAC) apresentou melhores resultados no índice de velocidade de 
germinação (IVG) tanto para o substrato com para o sombreamento. 
 
Palavra-chave: espécie florestal nativa, produção de mudas, viveiros 
 
SEED GERMINATION OF ANGELS OF BEZERRO Piptadenia moniliformis Benth. (Fabaceae) 
IN RICE CASING SUBSTRATE 

 
Abstract: Calico Angico (Piptadenia moniliformis Benth) is an important native forest 
species due to its high bee value, its use in soil recovery and erosion control. The process of 
production of forest seedlings, mainly, has assumed fundamental importance in the 
productive environment and the production may require care in relation to germination. The 
objective of the study was the use of the rice husk substrate in different percentage of shading 
25%, 50%, 75%. Seeds were collected in October 2018 in the perimeter of the Federal 
University of Piauí. Where they were sown on substrates of charred rice husk and sand. The 
carbonized rice husk substrate showed better IVG results for both the substrate and the 
shading pair. 
 
Keywords: native forest species, production of seedlings, nurseries. 
 
INTRODUÇÃO 
 

A espécie Piptadenia moniliformis Benth é uma espécie encontrada em vários estados 

do Brasil, como Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia. Trata-se de uma espécie arbórea melífera, 

de crescimento rápido, característica da caatinga do nordeste brasileiro, onde é muito 

abundante e com dispersão contígua e irregular. Possui uma copa arredondada, sem 

espinhos, que normalmente atinge uma altura entre 4 e 10 metros. Pertence à família 

Fabaceae, sendo conhecida pelos nomes populares de angico-de-bezerro (PI), rama-de-

bezerro, catanduva, catanduba, jurema-preta, muquem, surucucu (BA), quipembé (PE) e 

carrasco (PA). Além do alto valor apícola, é indicada para recuperação de solos, no combate 
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a erosão e para a primeira fase de restauração florestal, ajudando no crescimento de outras 

espécies, inclusive de madeiras nobres, ao mesmo tempo, fornece madeira, lenha, carvão e 

forragem (LORENZI, 2002; MAIA, 2004). 

A necessidade crescente de mudas com características desejáveis e resistente às 

condições adversas de clima, exige dos viveiristas uma formulação de substratos adequados, 

que podem proporcionar um controle de qualidade eficiente, principalmente para as espécies 

nativas. Além dos substratos, o sombreamento é considerado um fator determinante na 

produção e qualidade de mudas. O objetivo do estudo foi o uso do substrato de casca de 

arroz em diferentes porcentagens de sombreamento 25%, 50%, 75%. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de Piptadenia moniliformis Benth foram coletadas na Universidade 

Federal do Piauí no Campus Professora Cinobelina Elvas, localizado em Bom Jesus-PI, no 

mês de setembro de 2018. No laboratório de Ecofisiologia Vegetal, as sementes foram 

selecionadas, eliminando as malformadas e atacadas por insetos. Antes da semeadura, foi 

realizado a quebra de dormência em ácido sulfúrico 95% por 20 minutos.  

A semeadura foi realizada a 1cm de profundidade em sacos plásticos contendo 

diferentes substratos a base de casca de arroz carbonizada, a saber: S0 – 100% – solo; S1 – 

75% de solo + 25% de casca de arroz; S2 – 50% de solo + 50% de palha de arroz; S3 – 25% 

de solo + 75% de casca de arroz,  e posteriormente dispostos em sombrites com malha de 

25%, 50% e 75% e pleno sol. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente 

casualizado em esquema de parcela subdividida 4x4, a parcela constituiu os sombreamentos 

e na subparcela foram dispostos os substratos.  Em cada tratamento foram utilizadas 8 

repetições no total. 

Foram avaliados emergência (%E) e o índice de velocidade de emergência (IVE), 

além do índice de mortalidade (IM) após 40 dias conforme (BORGHETTI E FERREIRA, 

2004). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e testados os efeitos de regressão. 

Em ambas as análises, utilizou-se o programa R versão 3.4.1. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi observado efeito do substrato (níveis de CAC) para todas as variáveis. O fator 

sombreamento, influenciou apenas as variáveis IVE e Índice de mortalidade (p≤0,05). Não 

foi observado o efeito da interação entre os fatores.  

A emergência das plântulas foi observada a partir do sexto dia após a semeadura, 

onde já era possível visualizar as diferenças entre os substratos testado. O aumento na 

proporção de CAC nos substratos condicionou a uma redução linear significativa (p≤0,05) 

para o percentual de emergência, independentemente da proporção do sombreamento 

(Figura 1A). Isso pode ser explicado pelo fato de a luminosidade não interferir 

substancialmente na germinação dessa espécie. Guardadas as devidas proporções, a espécie 

se mostrou neutra, ou seja, indiferente a menor luminosidade, no quesito germinação 

(SARNO; SILVA; PASIN, 2010). 

 
Figura 1 – A- Efeito linear de níveis de casca de arroz carbonizada no substrato sobre a 
Emergência de plântulas de Angico de Bezerro. B – Efeito quadrático sobre o Índice de 

Velocidade de Emergência em substrato. C – Efeito linear sobre Índice de mortalidade em 
substrato. *Modelo de regressão significativo pelo teste F (p≤0,05) 

 

 

 

Fonte: Autores, 2018. 
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O mesmo comportamento linear (p≤0,05), foi observado para a variável índice de 

mortalidade (Figura 1C) podendo observar que com o aumento gradativo dos níveis de CAC 

no substrato houve uma queda significativa em relação ao índice de mortalidade, sendo 

indicados maiores proporções de cascas de arroz carbonizado (CAC) para sobrevivência das 

plântulas. 

O aumento da CAC nos substratos condicionou resposta quadrática para índice de 

velocidade de emergência (Figura 1B). O incremento de casca de arroz, acelerou a emergência 

das sementes até a concentração de 25% de CAC no substrato, onde observou-se o maior 

IVE, após este ponto, ocorre uma redução na velocidade de emergência, necessitando, 

portanto, de um período maior para obtenção das plântulas nas maiores concentrações de 

CAC. 

O sombreamento, influenciou a resposta das variáveis IM e IVE. Em ambos os 

casos, um comportamento quadrático foi descrito para as variáveis. Pleno sol, foi melhor 

para manter o baixo índice de mortalidade, provavelmente por ser uma espécie característica 

de regiões de altas temperaturas não aproveitando os baixos índices de luz. A intensidade de 

luz afeta o crescimento vegetativo ao exercer efeitos diretos sobre a fotossíntese, abertura 

estomática e síntese de clorofila (KOZLOWSKI et al., 1991). 

 
Figura 2 - A – Análise de regressão para Índice de mortalidade em substrato. *Efeito 
quadrático significativo pelo teste F (p≤0,05). B – Análise de regressão para Índice de 
Velocidade de Germinação em substrato. *Efeito quadrático significativo pelo teste F 

(p≤0,05) 
 

 

 Fonte: Autores, 2018. 

 

Em relação ao IVE, o sombreamento foi favorável para obtenção de plântulas em 

menor tempo (Figura 2B). Resultados semelhantes, foram encontrados na produção de 

mudas de cupuaçu, em que o sombrite de 50% proporcionou a maior velocidade de 

emergência quando comparado a produção sem cobertura (MOURA et al., 2015). 
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CONCLUSÃO 

 

O uso dos níveis de sombreamento e substrato influenciaram a germinação e 

desenvolvimento das plântulas de Angico de Bezerro. Substratos com 25% de casca de arroz 

e sombreamento de no máximo 25% devem ser utilizados. 
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Resumo: O processo de clonagem via estaquia tornou-se uma alternativa eficiente, trazendo 
diversos benefícios ao setor florestal. O devido estudo teve como objetivo avaliar o índice 
de sobrevivência de estacas de quatro espécies arbóreas após aplicação de diferentes 
dosagens do enraizador, ácido indolbutírico - AIB. Não houve significância entre as 
diferentes dosagens de AIB. O índice de sobrevivência das estacas diferiu apenas entre as 
espécies: obtendo a média percentual de sobrevivência de: 73,33; 63,33; 30 e 23,33 das 
espécies Clitoria fairchildiana; Moringa oleifera; Azadirachta indica; Handroanthus sp., 
respectivamente. Foi observado, a incidência de fungos do gênero fusarium na base das estacas 
em todas as espécies, podendo ter sido um dos fatores para baixa sobrevivência. As estacas 
da espécie Moringa oleifera foram as mais resistentes e a espécie Clitoria fairchildiana apresentou 
o maior percentual de sobrevivência. 
 
Palavra-chave: ácido indolbutírico, clonagem, estaquia, fitopatógeno. 
 
Survival of semilenous cuttings of four arborial species from campus professor 
Cinobelinas Elvas - UFPI, Bom Jesus - Piauí 
 
Abstract: The cloning process by cutting has become a very efficient alternative, bringing 
several benefits to the forest sector. The aim of this study was to evaluate the survival rate 
of cuttings of four tree species after application of different dosages of the rooting substance, 
Indolebutyric Acid. There was no significance between the different dosages of IBA. The 
survival rate of the cuttings differed only among the species: obtaining the average survival 
percentage of: 73.33; 63.33; 30 and 23.33 for the species Clitoria fairchildiana; Moringa oleifera; 
Azadirachta indica; Handroanthus sp., respectively. It was observed the incidence of Fusarium 
genus fungi at the base of the cuttings in all the species and could have been one of the 
factors for low survival. The specie Moringa oleifera cuttings were the most resistant and the 
specie Clitoria fairchildiana presented the highest percentage of survival. 
 
Keywords: indolebutyric acid, cloning, cutting, phytopathogen 
 
INTRODUÇÃO 
 

As técnicas de enraizamento via estaquia são as formas de propagação mais 

utilizadas na clonagem de plantas nativas e exóticas. A viabilidade dessa técnica deve-se a 

diversos fatores endógenos e exógenos, ligados a própria planta e ao ambiente, em síntese, 

um conjunto de fatores que determinam o resultado do processo (DIAS et al., 2012).  
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Dias et al. (2012) destacam que, a propagação vegetativa das espécies florestais é a 

solução mais viável para adquirir clones com a mínima variação, que ao preservar os 

genótipos desejados, contribui com a produtividade dos plantios, proporcionando diversos 

benefícios ao setor florestal, contribuindo assim, para o avanço na silvicultura, setor de 

produtos madeireiros e não-madeireiros, como também para a recuperação de áreas 

degradadas e preservação ambiental. 

Diante do pressuposto, com a crescente demanda e da grande competitividade do 

mercado exige-se que haja o avanço de novas técnicas de melhoramento e produção vegetal. 

O devido trabalho, teve como objetivo avaliar o índice de sobrevivência de estacas de quatro 

espécies arbóreas após aplicação de diferentes dosagens de enraizador, ácido indolbutírico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi realizado na Universidade Federal do Piauí (UFPI) Campus 

Professora Cinobelina Elvas (CPCE) localizado no município de Bom Jesus – Piauí entre 28 

de setembro a 28 de outubro de 2018.  Coletou-se estacas semilenhosas, com 

aproximadamente 15 cm, das espécies arbóreas: Handroanthus sp. (ipê), Clitoria fairchildiana 

(Sombreiro), Azadirachta indica (Nim indiano) e Moringa oleifera (Moringa), sendo proveniente 

de apenas uma árvore matriz, cada espécie.  

Após coletadas, as estacas foram desinfestadas com hipoclorito de sódio a 0,5% por 

30 segundos e logo após lavadas em água corrente para retirar o excesso do produto.  Em 

seguida, estas foram submetidas a cinco concentrações de ácido indolbutírico (AIB) (0; 1.000; 

2.000; 3.000 e 4.000 mg.L-1) por imersão de 10 segundos, e então estaqueadas em tubetes de 

50 cm³ contendo substrato comercial. As estacas foram mantidas em casa de vegetação por 

30 dias. Não houve controle de temperatura ou umidade, e os tratamentos foram irrigados 

manualmente duas vezes ao dia, por 30 dias. 

Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 4x 5 (espécies x concentrações de AIB), com 6 repetições. Após 30 dias, foi 

avaliado o índice de sobrevivência das estacas. Os dados foram submetidos a análise de 

variância no programa R versão 3.4.1, e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As doses de AIB, assim como a interação Espécies x Doses não influenciaram a 

sobrevivência das estacas florestais (P>0,05). Diferenças significativas, foram observadas 

apenas entre as espécies estudadas (P≤0,05). O maior percentual médio de sobrevivência foi 

observado em Clitoria fairchildiana (73,33), sendo que não houve diferença significativa entre 

as espécies Clitoria fairchildiana e Moringa oleifera, esta última obtendo 63,33% de estacas vivas. 

Já as espécies Azadirachta indica e Handroanthus sp. apresentaram taxa inferior a 50%, e também 

não deferiram significativamente entre si. Os resultados do teste são observados abaixo, na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1: Percentual médio de sobrevivência de estacas de 4 espécies arbóreas, em Bom 

Jesus-PI. 
 

Espécie Sobrevivência (%) 

Clitoria fairchildiana 73,33 a 

Moringa oleifera 63,33 a 

Azadirachta indica 30 b 

Handroanthus sp. 23,33 b 

Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 
O índice de sobrevivência das estacas das espécies pode estar relacionado às 

condições em que estas foram mantidas dentro da casa de vegetação, como, temperatura, 

irrigação, umidade relativa e incidência de fungos.  

Em todas as espécies, foi observado a presença de fungos na base das estacas. 

Apenas a C. fairchildiana não apresentou uma relação inversa entre a presença dos fungos e o 

número de estacas vivas. Após análise, os fungos foram identificados como pertencentes ao 

gênero Fusarium. Segundo Wheeler; Rush (2001), o mesmo se espalha pelo sistema vascular 

e libera toxinas que resulta na obstrução do sistema vascular assim impossibilitando o 

transporte de água. Fato este, que pode em parte, explicar a alta taxa de mortalidade das 

estacas. 
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Figura 1: Distribuição simples da frequência do número de estacas arbóreas vivas/espécies 
e o número de estacas com a presença de fungos. 

 

 

 

Foi observado que a Handroanthus sp. obteve grande incidência de fungos e em 

contrapartida baixo índice de sobrevivência. Resultados semelhantes foram obtidos nos 

estudos de Lucini; Putzke (2015), onde foi identificado a necrose foliar, enquanto que no 

presente experimento a necrose esteve presente nas estacas das quatro espécies. 

A espécie Moringa oleifera apresentou o menor número de estacas com proliferação 

de fungos. Segundo o estudo realizado por Barreto et al. (2009) demostrou que a moringa 

produz alguns compostos que atuam como inibidores fúngicos, o que pode justificar esse 

resultado. Para a espécie Azadirachta indica, em trabalhos realizados por Silva; Pereira (2008), 

comprovaram-se que esta espécie possui propriedades de resistência, que inibem o 

crescimento de fungos, incluindo os do gênero Fusarium.  

 

CONCLUSÕES 

 

As espécies não responderam de forma esperada quanto às dosagens do ácido 

indolbutírico.  

Estacas de Moringa oleifera foram as mais resistentes, enquanto a espécie Clitoria 

fairchildiana apresentou o maior percentual de sobrevivência.  

A presença de fungo fitopatogênico, e a resistência de cada espécie ao mesmo foi 

um fator considerável para a determinação do índice de sobrevivência das estacas.  
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Resumo: A leucena (L. leucocephala) é uma espécie florestal com grande potencial econômico, 
destinada principalmente a alimentação animal e a recuperação de áreas degradas. O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes níveis de sombreamentos e 
tipos de substratos no desenvolvimento inicial plântulas de Leucena (L. leucocephala). O 
experimento foi conduzido em DIC, em esquema de parcela subdivida 4 x 4 com 10 
repetições. As plântulas foram cultivadas nos seguintes substratos solo, areia, solo+areia e 
comercial, sob os diferentes níveis de sombreamentos de 0%, 25%,50% e 75%. Foram 
avaliadas as seguintes variáveis: altura, diâmetro do coleto e número de folhas. Os resultados 
demostraram que as plântulas se desenvolvem melhor no nível 75% de sombreamento em 
conjunto com o substrato comercial, visto que houve melhor incremento na altura, número 
de folhas e diâmetro do coleto nessas condições. 
 
Palavra-chave: Iinfluência; incremento; sementes; luminosidade 
 
Initial development of Leucena (Leucaena leucocephala (Lam) de Wit.) Plants, 
under different levels of shading and substrates 
 
Abstract: Leucine (L. leucocephala). is a forest specie with great economic potential, mainly 
destined to animal feed and the recovery of degraded areas. The present work aimed to 
evaluate the influence of different levels of shading and substrate types in the early 
development of Leucena (L. leucocephala) seedlings. The experiment was conducted in DIC, 
in a 4 x 4 subdivision plot scheme with 10 replicates. The seedlings were grown on the 
following substrates: soil, sand, soil + sand and commercial, under different levels of shading: 
0%, 25%, 50% and 75%. The following variables were evaluated: height, collection diameter 
and number of leaves. The results show that the seedlings develop better at the 75% level in 
conjunction with the commercial substrate, since there was a better increase in height, 
number of leaves and diameter of the pod. 
 
Keywords: Influence; increase; seeds; luminosity 
 
 INTRODUÇÃO 
 

A leucena (Leucaena leucocephala (Lam) de Wit.), vem sendo muito utilizada por 

agricultores na alimentação animal, pois apresenta elevados níveis de proteína, além de atuar 
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na conservação e enriquecimento do solo, sendo utilizada principalmente como adubo verde 

(SOUSA, 2001). 

Costa et al., (2015), afirmam que a produção de mudas é essencial para se obter uma 

boa uniformidade das plantas, segundo os autores, o tipo de substrato, o ambiente, a irrigação 

e a adubação, quando manuseados de forma corretas ocasionam a obtenção de plântulas com 

qualidade e ótimo desenvolvimento em campo (MOTA et al., 2012). Além disso, fatores 

como o sombreamento, também podem influenciar para obtenção de mudas de qualidade.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes níveis de 

sombreamento e tipos de substratos no desenvolvimento inicial plântulas de Leucena (L. 

leucocephala). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
As sementes de leucena (L. leucocephala) foram coletadas de árvores, localizadas no 

município de Bom Jesus-PI, em outubro de 2018. O experimento foi conduzido por 25 dias, 

no setor de viveiros da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Bom Jesus, PI, em 

delineamento inteiramente casualizado, em esquema de parcela subdividida 4 x 4, com dez 

repetições, sendo testado quatro níveis de sombreamento: pleno sol, 25%, 50% e 75% de 

sombreamento; e quatro substratos: solo (T1), areia (T2), 50% areia + 50% solo (T3), 

substrato comercial Carolina II (T4), totalizando 16 tratamentos. 

As sementes foram submetidas ao tratamento para superação da dormência por 

meio da escarificação mecânica. Em seguida, foram colocados uma semente por tubete, já 

preenchidos com seus respectivos substratos, dispostos em bandejas de polipropileno. Em 

seguida as bandejas foram submetidas aos tratamentos de sombreamento (0%; 25%; 50%; 

75%). As diferentes intensidades de sombreamento foram obtidas com o uso de telas de 

polipropileno (“sombrite”).  

Ao 25° dia após semeadura, realizou-se a mensuração da altura da parte aérea (H; 

cm) através do uso de uma régua milimétrica. O diâmetro do coleto das plantas (DC; cm) foi 

obtido com auxílio de um paquímetro digita com precisão de 0,01 mm e foi convertido para 

centímetro, além da contagem do número de folhas definitivas (NF). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e, quando observado efeito do 

tipo de substrato, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05), e os efeitos 

dos níveis de sombreamento foram analisados por meio de regressões (p < 0,05). Todas as 

análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software R 3.5.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As aplicações dos substratos com diferentes níveis de sombreamento influenciaram 

o crescimento das plântulas de leucena, visto que houve efeito significativo entre esses dois 

fatores avaliados para as variáveis H e NF, para a variável DC, a interação foi não 

significativa, observando apenas a significância do efeito principal dos fatores (p≤0,05). 

No sombreamento a pleno sol, os substratos não diferem estatisticamente entre si, 

podendo observar apenas plântulas germinadas no substrato T4, nos substratos T1, T2 e T3 

não houveram plântulas germinadas (Tabela 1). Nos sombreamentos 25% e 75%, no T4 

observou-se a melhor resposta para as variáveis analisadas, obtendo plântulas mais 

desenvolvidas. Nesse mesmo nível, os substratos T1 e T3 atingiram menor desempenho. De 

maneira geral, percebe-se que o T4 apresentou melhor rendimento na emergência das 

plântulas para as variáveis respostas. Esses resultados estão de acordo com os estudos de 

Domingues Neto et al., (2016) onde, ao analisarem substratos na formação de mudas de 

alface crespa observaram que as plantas tiveram um bom desempenho na altura com 

utilização do substrato Carolina®. 

 

Tabela 1 – Altura e número de folhas de plântulas de leucena (L. leucocephala) submetidas a 
diferentes sombreamentos e substratos. 

 

Sombreamento 

Altura (H, cm) Número de folhas (NF) 

Substratos Substratos 

TI T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

0% 0,0a 0,0a 0,0a 0,63a 0,0a 0,0a 0,0a 0,8a 
25% 0,46 bc 1,62 b 0,0 c 3,15 a 0,4 c 1,4 b 0,0 c 2,4 a 
50% 0,25 b 0,73 ab 0,42 ab 1,51 a 0,2a 0,6a 0,4a 1,0a 
75% 0,39 c 1,58 b 0,35 c 3,54 a 0,4 bc 1,3 b 0,3 c 2,8 a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de 
probabilidade. T1 (solo); T2 (Areia); T3 (Solo+Areia);T4 (Substrato Comercial). 

 

Houve influência dos substratos para a variável diâmetro do coleto, sendo que o T4 

difere estatisticamente (p ≤ 0,05) dos demais substratos, sendo este superior. (Tabela 2) Os 

tratamentos T1 e T3 obtiveram as menores médias com 0,01125 cm e 0,01825 cm, 

respectivamente. De acordo com Daniel et al., (1997) o diâmetro do coleto, em geral, é um 

dos mais importantes parâmetros para estimar a sobrevivência logo após o plantio, e pode 
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auxiliar na definição das doses de fertilizantes a serem aplicadas na produção de mudas, sendo 

o T4 ideal neste caso.  

 

Tabela 2 – Valores médios do diâmetro do coleto de plântulas de leucena (L. leucocephala) 
submetidas a diferentes substratos. 

 

Diâmetro do coleto (cm) 

Tratamento Média 

Solo (T1) 0,01825 bc 
Areia (T2) 0,0425 b 
Solo+Areia (T3) 0,01125 c 
Substrato Comercial(T4) 0,07325 a 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

 
Para as variáveis altura e número de folhas, não foi observado efeito do 

sombreamento nos substratos T1 e T3. Ao utilizar o substrato T2 e T4, foi possível observar 

uma resposta linear em função do aumento dos níveis de sombreamento (Figura 1A e B). 

Em pleno sol, foi observado plântulas mais desenvolvidas quando utilizado o tratamento T4 

em comparação com o tratamento T2, entretanto, em ambos os tratamentos, plântulas 

maiores e com maior número de folhas, são observadas nos níveis de sombreamento de 75%. 

 

Figura 1 – Comportamento da Altura (H) e Número de Folhas (NF) de plântulas de 
Leucena cultivadas sob diferentes substratos e níveis de sombreamento. *Modelo linear 

significativo pelo teste F 
 

 

 

A elevação dos níveis de sombreamento proporcionou um aumento do DC, sendo 

indicado os níveis mais altos de sombreamento (Figura 2). Desta forma, podemos afirmar 

que o sombreamento possui influência positiva sobre o DC da planta. 
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Figura 2 - Comportamento da variável Diâmetro do Coleto (DC) em função dos níveis de 
sombreamento * Modelo significativo pelo teste F. 

 

 

 

Corroborando com os resultados de Vogel et al., (2001), a eficiência do crescimento 

da plântula está relacionada com à habilidade de adaptação às condições luminosas do 

ambiente, da mesma forma, na utilização de vermicomposto na produção de mudas de 

Havenia dulis, constataram maior crescimento das mudas, o qual foi atribuído às condições de 

fertilidade do substrato.  

 

CONCLUSÕES 

 
Os sombreamentos e os substratos influenciaram no desenvolvimento de plântulas 

de leucena, onde o sombreamento a 75% associado ao substrato comercial proporcionaram 

maiores incrementos em altura, número de folhas e diâmetro do coleto.  
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MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DA ESPÉCIE LEUCAENA 

LEUCOCEPHALA SUBMETIDOS AO SUBSTRATO COMERCIAL E 
ORGÂNICO 
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Resumo: A espécie leguminosa Leucaena leucocephala, é encontrada em inúmeros países. 
A sua propagação, pode ser dificultada pois possui impermeabilidade tegumentar, em razão 
disto, é essencial que se realize quebra de dormência. O presente trabalho teve por objetivo 
avaliar métodos de superação de dormência em sementes de Leucaena leucocephala 
utilizando diferentes substratos. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do 
Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas-CPCE, Bom Jesus – PI. As sementes foram 
submetidas a escarificação mecânica, química utilizando ácido sulfúrico concentrado, água 
quente e a testemunha, e semeadas em dois substratos: comercial e orgânico. Avaliou-se a 
porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e a altura das plântulas (cm). 
Os dados foram submetidos a análise de variância, e posterior teste de média. O melhor 
método de superação de dormência foi utilizando água quente com substrato orgânico, ao 
qual apresentou, 95% das sementes germinadas e plântulas mais desenvolvidas.   
 
Palavras–chave: Leucena, dormência tegumentar, produção de mudas 

 
Method of overcoming dormancy of Leucaena leucocephala species submitted to 

commercial and organic substrate 
 

Abstract: The legume species Leucaena leucocephala is found in many countries. Its 
propagation can be difficult because it has tegumentary impermeability, because of this, it is 
essential that a break in dormancy is achieved. The present work had the objective of 
evaluating methods of overcoming dormancy in Leucaena leucocephala seeds using different 
substrates. The experiment was conducted at the Federal University of Piauí, Campus 
Professor Cinobelina Elvas-CPCE, Bom Jesus - PI. The seeds were submitted to mechanical 
chiseling, using concentrated sulfuric acid, hot water and the control, and seeded on two 
substrates: commercial and organic. The percentage of emergence, emergency speed index 
and height of the seedlings (cm) were evaluated. Data were submitted to analysis of variance, 
and subsequent mean test. The best method to overcome dormancy was using hot water 
with organic substrate, to which it presented 95% of the germinated seeds and more 
developed seedlings. 
 
Keywords: Leucena, integumentary dormancy, seedling production 
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INTRODUÇÃO 

 
Leucaena leucocephala pertencente à família Fabaceae (Leguminosae), é originária 

da América Central e ocorre naturalmente desde os Estados Unidos até o Equador, sendo 

concentrada e introduzida em diversos países, dentre eles o Brasil. De acordo Xavier (1989), 

a leucena possui crescimento demorado, e dessa maneira é recomendado que seu plantio seja 

realizado por mudas, contudo, por ser considerada uma semente dura é necessário que seja 

realizado a quebra de dormência, provocada pela impermeabilidade do tegumento à água. O 

plantio de sementes desta espécie sem quebra de dormência física tem por consequência 

emergência lenta e baixo índice de germinação, sendo este inferior a 50%. Sendo assim, a 

dormência é um processo que caracteriza o atraso da germinação, e por esse motivo, se torna 

imprescindível o estudo de diferentes quebras de dormência para a espécie da Leucaena 

leucocephala, isto porque, a mesma acelera o processo germinativo, até nas sementes que 

mesmo estando sobre condições favoráveis necessitam de técnicas de quebra de dormência 

(KLUTHCOUSKI, 1980). Para isso, são utilizadas várias técnicas, dentre elas temos: 

escarificação mecânica, tratamentos químicos (ácido sulfúrico ou álcool), água quente, dentre 

outros (NASCIMENTO, 1982). O trabalho teve por objetivo avaliar métodos de superação 

de dormência e os efeitos nos diferentes substratos na leucena (Leucaena leucocephala). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O experimento foi realizado no laboratório de Ecofisiologia Florestal do Campus 

Professora Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí – UFPI, na cidade 

de Bom Jesus – PI, posteriormente conduzido a campo onde permaneceu no período de 

outubro a novembro de 2018. A região é localizada no sul do estado, circunscrita às 

coordenadas geográficas 09°04’28’’ S de latitude e 44°21’31’’ W de longitude (Fonte: 

INMET). O material (sementes) da espécie florestal leucena, foram coletadas nas 

proximidades do Campus. 

As sementes foram submetidas aos seguintes tratamentos: sem método 

(testemunha); imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) na concentração de 98% por 20 minutos; 

imersão em água (H2O) quente a 100°C por 5 minutos, posteriormente em água fria a 5 

minutos; escarificação mecânica em lixa nº 80. A semeadura foi realiza em tubetes de 12 cm, 

contento substratos distintos (Comercial e Orgânico), sendo este, comercial (Carolina Soil) 
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e orgânico, composto por solo + resíduo de carnaúba decomposta + pó de serragem + 

esterco bovino (40% + 20% + 15% + 25% v/v).  

O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 2x4 (tipos de substratos x métodos de quebras de dormência) 

respectivamente, estabelecendo assim oito tratamentos e vinte repetições. 

A contagem das sementes germinadas foi realizada diariamente no período 20 dias. 

Após esse período foram analisadas as variáveis: Emergência, IVE (Índice de velocidade de 

emergência) e altura das plântulas. Considerando-se sementes germinadas as que, por 

emergência dos cotilédones demostra-se aptidão para produzir planta normal.  

Os dados adquiridos foram sujeitos a análise de variância (p ≤ 0,05). Para 

comparação das médias foi utilizada o teste de Tukey a 5% de probabilidade, usando o 

programa estatístico R versão 3.4.1.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Para a variável emergência houve interação significativa entre os métodos de quebra 

de dormência e os substratos utilizados (Tabela 1). As sementes sem método de quebra de 

dormência, testemunha, apresentaram um percentual de emergência relativamente baixo em 

relação aos demais métodos, sendo 20% para as sementes semeadas no substrato comercial 

e 40% no substrato orgânico, em concordância com Teles et. al (2000), que obteve um índice 

de 32,7% de germinação para as sementes sem método de superação de dormência. De 

acordo Kluthcouski (1980) a ausência do método de quebra de dormência apresenta em sua 

maioria, índice de germinação inferior a 50%. Em comparação ao tipo de substrato, 

observou-se pelo teste de média Tukey a 5% de probabilidade, que não houve diferença 

significativa em relação aos mesmos quando associados ao método testemunha. 

As sementes submetidas à escarificação mecânica obtiveram um índice de 75% de 

emergência associado ao substrato comercial e 50% com orgânico, não havendo diferença 

significativa entre os mesmos. 

Em relação ao método de imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado por 20 

minutos, o substrato comercial e orgânico apresentou respectivamente 55% e 50%, em 

conformidade com Oliveira et al. (2013) que atingiu 50% de germinação das sementes em 

quatro dias de análise. 

Para o método de imersão em água quente o percentual de emergência foi de 60% 

para substrato comercial e 95% para substrato orgânico. Condizendo com trabalho de Araújo 
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et al. (2012) que alcançou um percentual de 70% para as sementes sujeitas a choque térmico. 

Através desta análise verificou-se diferença significativa em relação ao substrato. Desta 

forma, o método de imersão em H2O a 100°C associado ao substrato orgânico, apresentou 

um índice superior aos demais, tornando-se o método mais eficiente. 

As variáveis, índice de velocidade de emergência (IVE) e altura das plântulas (ALT), 

foram influenciadas apenas pelos métodos de superação de dormência, não havendo 

diferença significativa em relação aos substratos. Os métodos de quebra de dormência não 

apresentaram diferença significativa entre si, mas foram superiores em relação a testemunha 

nos dois parâmetros avaliados. Por tanto, para as variáveis IVE e ALT os resultados foram 

iguais para os métodos de quebra de dormência, onde o maior percentual foi em água quente, 

sendo este 0,1251 para o índice de velocidade de emergência e 2,64 cm para altura das 

plântulas (Tabela 2).  

 

Tabela 1 - Resultados médios (%) para teste de emergência em leucena, sem método de 
quebra de dormência testemunha (Test.); escarificação mecânica (Mec.); imersão em ácido 

sulfúrico concentrado por 20 minutos (HSO4) e imersão em água quente a 100°C (AQ), 
semeadas em dois tipos de substrato, composto (Carolina Soil) e orgânico (solo + resíduo 

de carnaúba decomposta + pó de serragem). 
 

Método 
Substratos 

Composto (%) Orgânico (%) 

Test. 20 aB 40 aB 

Mec. 75 aA 50 aB 
H2SO4 55 aAB 50 aB 
A.Q 60 bA 95 aA 

 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2 - Resultados médios para índice de velocidade de emergência (IVE) e altura das 
plântulas (ALT), para os diferentes métodos de superação de dormencia, sem método de 
quebra de dormência testemunha (Test.); escarificação mecânica (Mec.); imersão em ácido 

sulfúrico concentrado por 20 minutos (HSO4) e imersão em água quente a 100°C (AQ), 
semeada em dois tipos de substrato, composto (Carolina Soil) e orgânico (solo + resíduo 

de carnaúba decomposta + pó de serragem). 
 

Método IVE ALT (cm) 

Test. 0,0214 B 0,65 B 
Mec. 0,0823 A 2,16 A 

H2SO4 0,0809 A 1,80 A 
A.Q 0,1251 A 2,64 A 

 
Médias seguidas de letras iguais maiúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  
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CONCLUSÕES 

 
O tratamento de imersão em água quente foi eficiente para superar a dormência em 

sementes de leucena, Leucaena leucocephala, juntamente com o substrato orgânico, sendo 

este, o mais recomendado pela facilidade de utilização e para produção de mudas. 
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PESQUISA SOBRE A PREFERÊNCIA DE CONSUMO DE LINGUIÇA NO 
CAMPUS PROFª CINOBELINA ELVAS 
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mauricioleonardo1401@gmail.com 
 

Resumo: O trabalho abordou de forma sucinta a relevância do consumo de linguiça pela 
população baseado na literatura abordada. Em paralelo, foi realizada uma pesquisa 
preferencial da ingestão de um mesmo produto pela comunidade acadêmica da UFPI- CPCE, 
por meio de questionários aplicados de forma presencial e on line com o objetivo de analisar 
os hábitos alimentares e, desta forma, motivar mais pesquisas no campus relacionado ao tema. 
Com o auxílio de programas computacionais foi possível verificar os maiores indicadores 
deste consumo, sendo possível aplicar os resultados em futuros trabalhos acadêmicos e 
projetos de extensão. Foi avaliada uma amostra de 145 pessoas, sendo que 80% disseram 
preferir o modelo industrial, 10,34% o modelo artesanal, 3,45% não souberam responder e 
6,21% disseram não consumir. 
 
Palavras–chave: análise, embutidos, higiene, conservação 

 
Research on the preference of sausage consumption in Campus Profª Cinobelina 

Elvas 

Abstract: The paper briefly discussed the relevance of the consumption of sausage by the 

population based on the literature. In parallel, a preferential research was carried out on the 

consumption of the same product by the academic community of the UFPI-CPCE, through 

questionnaires applied in person and online with the objective of analyzing the consumption 

habits of the product and in this way to motivate more researches in the campus related to 

the subject. With the aid of computer programs it was possible to verify the highest indicators 

of this consumption, being possible to apply the results in future academic works and 

extension projects. A sample of 145 people was surveyed, 80% said they preferred the 

industrial model, 10.34% the craft model, 3.45% did not know how to respond and 6.21% 

said they did not consume. 

Keywords: consumption, sausage, preference, production 

 

INTRODUÇÃO 

 
Jay (2005) define carnes processadas como “produtos que passam pelo processo de 

cura, defumação ou cocção”. Atualmente, o processo de cura é utilizado para aprimorar a 

cor e o sabor dos produtos, entre eles a linguiça. 
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Ao fazer um levantamento dos hábitos alimentares de uma população, é possível 

verificar a necessidade de implantar programas de prevenção a enfermidades básicas, muitas 

vezes causadas pela falta de cuidado ao adquirir e manipular os alimentos. Andrade (2008) 

menciona cerca de 250 possíveis doenças causadas pela contaminação de alimentos, a 

propósito do conhecimento difundido acerca de microrganismos e suas patogenias no geral. 

O mesmo autor enfatiza que muitos fatores que contribuem para patogenias de origem 

alimentar estão relacionados as condições de armazenamento, utilização de boa matéria-

prima, qualidade e higiene no momento da manipulação. 

O trabalho teve como objetivo analisar os hábitos de consumo de linguiça de uma 

pequena parcela da população da UFPI-CPCE e assim colaborar com futuros trabalhos 

acadêmicos e projetos de extensão da unidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Para o levantamento da pesquisa foram utilizados questionários aplicados de forma 

ideal pelo aplicativo gratuito google forms e também aplicados de forma impressa através de 

pesquisa direta. 

A fim de assegurar que os dados fossem respondidos apenas por membros da 

comunidade acadêmica, o questionário virtual foi compartilhado em grupos de redes sociais 

específicas do campus Prof.ª Cinobelina Elvas. Para que não houvesse duplicidade de 

respostas ao aplicar o questionário impresso, foi perguntado aos entrevistados se já haviam 

respondido a pesquisa anteriormente. 

Finalizada a fase de coleta dos dados, os resultados foram mensurados, somando-

se a quantidade dos questionários respondidos de forma virtual com os questionários 

respondidos por via impressa com o auxílio do programa Excel. Após esta etapa, os dados 

foram convertidos em gráficos estatísticos pelo programa computacional R.  

O trabalho aborda estes tópicos de maneira objetiva, por meio de formulários 

simples e contato direto com os consumidores, visando assim aumentar a curiosidade dos 

entrevistados a respeito do assunto, levando-os a buscarem mais informações a respeito dos 

produtos que consomem, em especial o embutido conhecido como linguiça. Ao todo foram 

respondidos cento e quarenta e cinco questionários, no modelo ilustrado abaixo: 
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Figura 1 - Questionário Aplicado. 

Pesquisa sobre a preferência de consumo de linguiça em Bom Jesus/PI 

1. Qual sua faixa etária? 

[ ] 18 -28 anos [ ] 29 -30 anos [ ] 31- 40 anos [ ] 41 anos ou mais 

2. Qual sua ocupação? 

[ ] Estudante graduação [ ] Estudante pós graduação [ ] Servidor Público 

[ ]  Trabalhador no setor privado [ ] Autônomo 

[ ] outro:________________________________________________________ 

3. Qual tipo de linguiça você mais consome em Bom Jesus? 

[ ] artesanal  [ ] industrializada [ ] não sei 

[ ] outro: _______________________________________________________ 

4. O que você mais leva em consideração ao comprar linguiça? 

[ ] Preço [ ] qualidade [ ] marca [ ] condição de armazenamento 

[ ] outro: _______________________________________________________ 

5. Quando você compra linguiça feita em casa, você se preocupa com a 

higiene do produtor? 

[ ] Sim [ ] Não 

[ ] Outro:_______________________________________________________ 

6. Você se preocupa com a conservação e refrigeramento dos produtos 

cárneos no mercado de Bom Jesus, em geral? 

[ ] Sim [ ] Não [ ] Nunca pensei sobre [ ] Vou começar a pensar 

7. Você tem conhecimento sobre os riscos de se consumir produtos 

manipulados sem a devida higiene? 

[ ] Sim [ ] Não [ ] Nunca pensei sobre  [ ] Tenho conhecimento mas acredito que não 

ficarei doente 

[ ] Outro: ______________________________________________________ 

8. Você considera importante um programa de palestras para produtores e 

comerciantes de produtos cárneos na cidade de Bom Jesus ? 
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[ ] Muito importante – com certeza faria a diferença 

[ ] Importante – pode ser que mude alguma coisa 

[ ] Pouco importante – acredito que não faria diferença 

[ ] Desnecessário 

[ ] Outro: ____________________________________________ 

9. Obrigado por sua participação. Caso deseje, deixe sua observação e 

comentários aqui: 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Entre as pessoas entrevistadas, 121 (83,44%) disseram ter entre 18 e 24 anos, o que 

indica uma maioria jovem no campus; 13 (8,96%) tinham entre 29 e 30 anos, 10 entre 31 e 40 

anos e apenas 1 pessoa acima de 41 anos, o que permite observar a redução de acadêmicos 

com o avanço da idade. 

Em relação à ocupação dos entrevistados, 123 (85%) disseram que são estudantes 

de graduação, o que corresponde à grande maioria; 11(8%) falaram estar cursando pós-

graduação; 3 (2%) responderam que trabalham como servidores públicos; 3(2%) afirmar 

trabalhar no setor privado; 5 (3%) ser autônomos. 

Com relação ao tipo de linguiça mais consumida, 116 pessoas (80%) disseram 

consumir preferencialmente a linguiça industrializada; 15 entrevistados (10,34%) 

responderam que optam pelo modelo artesanal; 9 (6,2%) pessoas não souberam responder e 

5 (3,44) afirmaram não consumir, conforme a figura nº 2: 
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Figura 2 - Tipos de linguiça mais consumidos. 

 

 

 
Quanto aos aspectos levados em consideração pelo consumidor ao comprar um 

determinado tipo de linguiça;  28,96% disseram priorizar o preço, o que é preocupante, pois 

o produto mais barato pode ser também o mais prejudicial; 41,37% dos participantes falou 

que prioriza a qualidade, o que já é um ponto positivo, pois a saúde deve estar acima da 

economia; 15,17% responderam que o primeiro aspecto que buscam no produto é a marca, 

o que pode ser benéfico ou maléfico, dependendo da marca escolhida; 6,2% afirmou que 

prioriza a condição de armazenamento, o que também pode ser visto como algo positivo.  

 

Figura 3 - Aspectos levados em consideração no momento da compra. 
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Acerca da preocupação com a higiene da linguiça feita em casa: 83,44% disseram se 

preocupar; 6,2% afirmaram não se preocupar e 10,34% assinalaram a opção “outro”, onde 

observaram não consumirem o produto. 

Com relação à preocupação com a conservação e refrigeração de produtos cárneos 

no mercado municipal 82,06% demonstraram preocupação, ou seja, a grande maioria, o que 

é positivo; 1,37% demonstraram indiferença; 11,03% disseram que nunca tinha pensado 

sobre o assunto, o que gera certo alerta ao descuido dos consumidores; 4,13% afirmaram 

que começariam a verificar a conservação e refrigeração dos produtos, o que realmente se 

faz necessário. 

Quando questionados sobre o risco de consumir produtos manipulados sem a 

devida higiene, 82,75% dos entrevistados disseram ter conhecimento e apenas 1,37% falaram 

não ter conhecimento sobre o assunto, no geral um bom cenário; 11,03% admitiram nunca 

ter pensado sobre este questionamento e 4,13% que, apesar de não ter conhecimento sobre 

produtos manipulados, não ficarão doentes, o que é perigoso, pois tal excesso de confiança 

pode causar sérios equívocos e consequentes danos à saúde do consumidor. 

Por fim, foi exposto o questionamento acerca das palestras conscientizadoras sobre 

o assunto no município, onde 63,44% opinaram ser muito importante um programa de 

palestras; 34,48% como importante e apenas 0,68% classificaram como; pouco importante. 

Nenhuns dos entrevistados apresentaram as respostas do último questionamento, 

demostrando que a população acadêmica apresenta significativa preocupação com a 

conscientização do consumidor. 

Sabendo-se que a cidade de Bom Jesus não é provida de abatedouros e frigoríficos 

inspecionados, os dados obtidos são preocupantes, pois a linguiça trata-se de um produto 

cárneo altamente manipulado e pode estar propensa a contaminações diversas, interferindo 

assim diretamente na saúde do consumidor, conforme citado por Silva (2004). 

A pesquisa realizada pode impulsionar a necessidade de criar programas de 

conscientização sobre o consumo de alimentos de origem animal, bem como a necessidade 

de pesquisas de projetos de iniciação científica e até mesmo extensão acerca do tema, levando 

os questionamentos e conhecimentos adquiridos na universidade para a comunidade, 

principalmente para os pequenos produtores e comerciantes deste produto. 
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CONCLUSÕES 

 
Com base nos resultados observados frente ao questionário aplicado, pode-se 

concluir que a maioria da população entrevistada tem consciência a respeito dos aspectos de 

higiene e conservação que devem ser observados no momento da compra da linguiça, mas 

mesmo dentro de um ambiente acadêmico, ainda existem pessoas que não tem este tipo de 

informação. Desta forma, a pesquisa pode contribuir para novos trabalhos, além de motivar 

projetos de extensão na Universidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ANDRADE, N. Higiene na indústria de alimentos: avaliação e controle da adesão e 

formação de biofilmes bacterianos. São Paulo: Varela, 2008. 

JAY, J. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

SILVA, W. Listeria spp. no processamento de lingüiça frescal em frigoríficos de Pelotas, RS, 

Brasil.  Ciência Rural, Santa Maria, v.34, n.3, p.911-916, mai/jun, 2004. ISSN 0103-8478. 

 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 46. DOI: 10.47242/10.47242/978-65-87959-03-0-7 

Capítulo 7 

 

DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE DE 1 A 14 DIAS DE IDADE 
SUBMETIDOS A DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE ÓLEO DE BURITI 

NA DIETA 
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Resumo: O uso de óleos vegetais na avicultura é metabolicamente importante para melhoria 
do desempenho de frangos de corte. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de 
frangos de corte de 1 a 14 dias de idade alimentados com diferentes níveis de óleo de buriti 
incluídos na ração Foram utilizados 100 pintos de corte com 1 dia de idade, distribuídos em 
um delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos (0, 1, 2, 3 e 4% de inclusão 
de óleo de buriti na dieta), 4 repetições, com 5 aves cada. Avaliaram-se o peso médio, o 
consumo de ração, o ganho de peso e a conversão alimentar dos frangos de 1 à 14 dias de 
idade. Pela análise de regressão houve efeito linear para peso médio e ganho de peso, ou seja, 
à medida que aumentou a inclusão de óleo de buriti, aumentou o ganho de peso, entretanto 
pelo teste de média, foi observado que a inclusão de 3% de óleo de buriti na dieta, 
proporcionou o melhor peso médio e ganho de peso dos frangos aos 14 dias de idade. 
 
Palavras–chave: avicultura, óleos vegetais, Mauritia flexuosa 

 

 

Performance of broilers from 1 to 14 days old submitted to different concentrations 
of buriti oil in the diet 

 
Abstract: The use of vegetable oils in poultry farming is metabolically important for 
improving the performance of broilers. The objective of this study was to evaluate the 
performance of broiler chickens from 1 to 14 days of age fed with different levels of buriti 
oil included in the diet. 100 day old chicks were used in a completely randomized design 
with 5 treatments (0, 1, 2, 3 and 4% inclusion of buriti oil in the diet), 4 replicates, with 5 
birds each. The mean weight, feed intake, weight gain and feed conversion of chickens 
from 1 to 14 days of age were evaluated. By regression analysis there was a linear effect for 
mean weight and weight gain, that is, as the inclusion of buriti oil increased, the weight gain 
increased, however by means of the mean test, it was observed that the inclusion of 3% of 
buriti oil in the diet, provided the best average weight and weight gain of chickens at 14 
days of age. 
 

Keywords: poultry farming, vegetables oils, Mauritia flexuosa 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Sabe-se que a alimentação é um fator de grande importância na criação de aves.  Óleos e gorduras 

são ingredientes muito utilizados como fonte concentrada de energia na alimentação, promovendo 

geralmente melhoria nas características de desempenho (COSTA et al., 2008)  
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Segundo URBANO (2006) a quantidade de óleo nas rações utilizados pela indústria avícola 

ficam em torno de 3 a 4% da dieta. Altos níveis de gordura podem comprometer a estrutura dos péletes da 

ração tornando-os frágeis. Os óleos, são na maioria de origem vegetal; óleo de milho, soja, algodão, oliva, 

girassol, canola, amendoim e arroz.  

O óleo de soja é o mais utilizado em rações experimentais devido ao baixo custo. Entretanto, 

alternativas economicamente viáveis e acessíveis, podem estar disponíveis para região, O óleo de buriti é 

rico em antioxidantes e contém em sua composição elevados teores de ácidos graxos monoinsaturados, 

apresenta em média 73% de ácido oleico, 3% de ácido linoleico e 2% de ácido linolênico (MANHÃES e 

SABAA-SRUR, 2011), apresentando potencial para inclusão em dietas de animais.  

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de frangos de corte de 1 a 14 dias de 

idade alimentados com diferentes níveis de óleo de buriti incluídos na ração. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 
O experimento foi realizado no período de 17 de setembro a 1 de outubro no setor 

de avicultura do Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ), na Universidade Federal do Piauí, 

Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), situado no município de Bom Jesus - PI, com 

duração de 2 semanas. 

Foram utilizados 100 pintos de corte com 1 dia de idade, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado, 5 tratamentos, 4 repetições, com 5 aves cada. As aves 

foram alojadas em 20 boxes, mantidas em sistema de confinamento até os 14 dias de idade. 

Cada boxe foi equipado com um comedouro inicial, um comedouro definitivo e um 

bebedouro. 

Os materiais da cama foram distribuídos nos boxes três dias antes da entrada dos 

pintinhos. Foi utilizado um saco de palha de arroz por boxe. Os boxes foram identificados 

com etiquetas numeradas de 1 a 20, com o respectivo tratamento e repetição. As aves 

receberam luz 24h por dia e a iluminação artificial do galpão foi fornecida por lâmpadas 

incandescentes.   

A ração foi formulada para atender as exigências preconizadas por Rostagno et al. 

(2017) e foi fornecida a vontade durante todo o período de criação. O programa de 

alimentação foi dividido em duas fases:  ração pré-inicial (1 a 7 dias) e inicial (8 a 14 dias). 

Foram avaliados 5 tratamentos: tratamento controle: Dieta sem óleo de buriti; primeiro 

tratamento: Dieta com 1% de óleo de buriti; segundo tratamento: Dieta com 2% de óleo de 

buriti; terceiro tratamento: Dieta com 3% de óleo de buriti; quarto tratamento: Dieta com 

4% de óleo de buriti. 
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Ao final do período experimental (14 dias), as aves e ração foram pesadas para 

determinação do peso médio, consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. 

Durante todo período experimental, a mortalidade foi registrada diariamente.  

Os resultados foram submetidos à análise de variância e regressão utilizando o 

procedimento GLM do programa estatístico SAS (User’s... 1996). As médias foram 

comparadas pelo teste Student Newmans Keuls (SNK)  

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados referente às variáveis analisadas estão apresentados na tabela 1. Não 

houve efeito significativo entre os tratamentos com e sem inclusão de óleo de buriti para as 

variáveis de consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA) na fase de 1 a 14 dias de 

idade. 

 

Tabela 1 – Efeito da inclusão de óleo de buriti sobre o peso médio (PM), consumo de 
ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) na dieta de frangos de corte de 

1 a 14 dias de idade. 

Óleo de buriti 
(%) 

Variáveis 

PM(g/ave) CR(g/ave) GP(g/ave) CA 

0 386,66B 731,67 346,66B 2,119 

1 382,50B 661,75 343,25B 1,926 

2 403,33AB 706,33 363,33AB 1,94 

3 413,00A 782,50 373,50A 2,09 

4 402,50AB 726,75 362,50AB 2,01 

Probabilidade 0,0131* 0,1119ns 0,0113* 0,6162ns 

Regressão L (0,0091) Ns L (0,0093) Ns 

CV (%) 2,80 7,19 3,10 9,67 

* = P≤(0,05); NS = não significativo; CV = coeficiente de variação; Médias seguidas de mesma letra não 
diferem pelo teste de SNK. P≤(0,05); 0: Dieta sem óleo de buriti; 1: Dieta com 1% de óleo de buriti; 2: Dieta 
com 2% de óleo de buriti; 3: Dieta com 3% de óleo de buriti; 4: Dieta com 4% de óleo de buriti. 

 

Com relação ao peso médio (PM) e ganho de peso (GP) das aves na fase total (1 a 

14 dias), observou-se que houve efeito significativo (p≤0,05) entre os níveis de inclusão de 

óleo de buriti. As concentrações de 0 e 1% de óleo de buriti apresentaram as menores médias, 

a inclusão das concentrações mais altas (2, 3 e 4%) favoreceram um melhor peso médio e 

maior ganho de peso nas aves.   

VIEIRA et al. 2002 avaliaram o uso de óleo de soja nas concentrações de 4 e 8%. 

Os autores explicaram que ao aumentar o nível da dose do óleo, o ganho de peso permanecia 
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semelhante em relação à dosagem anterior, diferindo dos resultados encontrados nesse 

experimento com óleo de buriti. 

Entretanto, AUST (2012) ao comparar dietas contendo diferentes níveis de 

inclusões de óleo de soja em frangos de corte de 1 a 19 dias de idade, demonstrou que os 

tratamentos que continha adição de óleo tiveram um ganho de peso e consumo de ração 

maior que aqueles não suplementados. 

Foi observado efeito linear (p≤0,05) do peso médio e ganho de peso em função 

das concentrações de óleo de buriti na ração.  Para o peso médio, observou-se um aumento 

de 6,218g a cada 1% de óleo de buriti adicionado na dieta, indicando que a medida que 

aumentava o nível de óleo de buriti nas rações o peso médio aumentou.  Em relação ao 

ganho de peso, verifica-se um aumento de 6,193g a cada 1% de óleo de buriti. Desta forma, 

as concentrações mais altas, trazem os melhores resultados no desenvolvimento de frangos 

até os 14 dias de idade. 

 

Figura 1 – Análise da regressão linear para as variáveis de peso médio e ganho de peso, em 
função da inclusão de óleo de buriti na dieta de frangos de corte de 1 a 14 dias de idade. 

 

 
 

Em dietas de frango de corte, óleos e gorduras são a principal escolha em 

formulações que necessitam de elevada densidade energética, pois são ricas em energia 

possibilitando assim atender o potencial genético das aves e consequentemente alcançar o 

melhor desempenho zootécnico (AUST, 2012).  

 

CONCLUSÕES 
 

A inclusão do óleo de buriti proporcionou um maior ganho de peso e peso médio 

em frangos de 1 a 14 dias de idade, sendo indicada as concentrações de 3 e 4%. 
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Capítulo 8 

 

COMPONENTES DE PRODUÇÃO DE 4 CULTIVARES DE ARROZ 
DISPOSTAS EM DUAS FORMAS DE CULTIVO SOB SISTEMA DE 

SEQUEIRO FAVORECIDO 
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Resumo: A fim de avaliar os componentes de produção de 4 cultivares em um sistema 

intermediário conhecido como sequeiro favorecido realizou-se um experimento com um 

delineamento de blocos inteiramente casualisados em esquema fatorial 4x2 com 4 repetições, 

formando 32 unidades amostrais, cada uma com 5 m². As cultivares utilizadas no 

experimento foram: BRS Catiana, BRS MA 357, BRS Sertaneja e BRS Esmeralda; as duas 

formas de plantio analisadas foram: plantio a lanço e plantio em linha. No geral, o plantio 

em linha se mostrou mais vantajoso pelo fato da utilização de um menor número de sementes 

compensado por um maior perfilhamento proporcionando uma maior produtividade. O 

ecossistema de sequeiro favorecido se mostrou eficiente e proporcionou a todas as cultivares 

um alto nível de produtividade quando comparado com a média comercial de cada cultivar. 

As cultivares do ecossistema de várzeas mesmo submetidas aos mesmos tratamentos das 

cultivares de terras altas, mostraram-se superior quanto ao desempenho agronômico. a 

cultivar BRS Catiana apresentou melhor rendimento produtivo independente da forma de 

plantio.  

 

Palavras–chave: brs catiana, brs Esmeralda, brs ma 357, brs sertaneja 

 
Production components of four cultivars of rice arranged in two forms of cultivation 

under the Sequeiro Favorecido 

Abstract: With the objective to evaluate the production components of four cultivars in an 
intermediate system known as the rainfed favored, an experiment was carried out with a 
completely randomized block design in a 4x2 factorial scheme with 4 replicates, forming 32 
sample units, each measuring 5 m². The cultivars used in the experiment were: BRS Catiana, 
BRS MA 357, BRS Sertaneja and BRS Esmeralda; the two forms of planting analyzed were: 
planting the haul and planting in line. In general, on-line planting proved to be more 
advantageous because the use of a smaller number of seeds compensated by a greater tillering 
providing higher productivity. The favored rainfed ecosystem proved to be efficient and 
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provided all cultivars with a high level of productivity when compared to the commercial 
average of each cultivar. The cultivars of the várzeas ecosystem even submitted to the same 
treatments of upland cultivars, were superior in agronomic performance. the cultivar BRS 
Catiana showed a better productive yield regardless of the way of planting. 
 

Keywords: brs catiana, brs Esmeralda, brs ma 357, brs sertaneja 

 

INTRODUÇÃO 

 
O arroz (Oryza sativa L) no Brasil é cultivado em dois principais ecossistemas 

propícios para a sua produção: várzea e terras altas (FAGERIA et al. 2007). O de terras altas 

é caracterizado pelo plantio em áreas não alagadas, ficando à mercê de boas condições 

pluviométricas para o perfeito desempenho dos estádios fenológicos da cultura, enquanto 

que no cultivo de várzeas a cultura é irrigada por inundação contínua e controlada com a 

formação e manutenção de lâmina de água até a maturação do arroz. 

Existe ainda, uma terceira modalidade de cultivo do arroz. Para esta já foram dadas 

muitas denominações dentre elas estão: sequeiro favorecido, várzea úmida, sequeiro das 

baixas, etc. Que se caracteriza pelo plantio do arroz em áreas de baixadas, nas quais as chuvas, 

as enchentes dos rios ou afloramento natural do lençol freático são as fontes de água para o 

desenvolvimento das plantas, os solos desse sistema de cultivo variam de totalmente alagado 

a aqueles somente encharcados dependendo das suas características físicas e da pluviosidade 

do local. 

Na Região Nordeste, os estados do Maranhão e Piauí, que formam o meio norte 

do Brasil, se destacam como grandes produtores de arroz. O arroz irrigado é cultivado no 

Piauí nas várzeas do Rio Parnaíba, tendo maior expressão nas microrrregiões geográficas de 

Teresina, do Baixo Parnaíba e do Litoral; e no Maranhão, é concentrado na baixada 

maranhense (RANGEL et al. 2000). Contudo, a tecnificação necessária para o cultivo 

irrigado exige um gasto que muitas vezes o pequeno produtor não está disposto a pagar e 

por isso o cultivo em sequeiro favorecido vem como uma oportunidade de trazer uma 

produtividade semelhante a de cultivo irrigado e com um custo de implantação menos 

elevado. 

Com a realização desta pesquisa objetivou-se avaliar os componentes de produção 

de 4 cultivares de arroz (sendo duas de sistema irrigado e duas de sequeiro) em um sistema 

intermediário conhecido como sequeiro favorecido. 



Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

54 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O trabalho foi realizado no ano de 2017, em uma planície na região dos cocais, mais 

precisamente na cidade de São Mateus – MA, em uma área concedida por um pequeno 

produtor de arroz da região, cujas coordenadas geográficas são 3° 58’ 28.3” de latitude sul e 

44° 28’ 29.9” de longitude oeste. A condução do experimento acompanhou todo o ciclo do 

arroz e foi de janeiro a abril, tempo que compreende ao período chuvoso. 

Após a escolha da área realizou-se os preparos do solo com uma aração seguida de 

duas gradagens, posteriormente coletou-se amostras de solo para uma análise em laboratório, 

vinte dias antes do plantio aplicou-se duas toneladas de calcário por hectare, dados obtidos 

a partir dos resultados da análise de solo pelo método de saturação por bases.  

O delineamento utilizado foi inteiramente casualisado, com os tratamentos 

dispostos em um esquema fatorial 4x2 (4 cultivares – “fator 1” e 2 formas de plantio – “fator 

2”) totalizando 8 tratamentos com 4 repetições formando 32 unidades amostrais, cada uma 

com 5 m². Nos tratamentos das quatro cultivares utilizadas foram duas de área irrigada: BRS 

Catiana (C1) e BRS MA 357 (C2), as outras duas foram de terras altas: BRS Sertaneja (C3) e 

BRS Esmeralda (C4); estas foram dispostas em duas formas de plantio: A Lanço (P1) e Em 

Linha (P2); em cada tratamento foi feita a interação desses dois fatores ficando da seguinte 

forma: T1: C1+P1; T2: C1+P2; T3: C2+P1; T4: C2+P2; T5: C3+P1; T6: C3+P2; T7: C4+P1 

e T8: C4+P2.  

Tanto o plantio a lanço como o em linha foram realizados no dia 09/01/2017, no 

plantio a lanço as cultivares de sistema irrigado a quantidade de semente utilizada foi na 

proporção de 150 kg/ha e no plantio em linha foram aproximadamente 100 kg/ha. Para as 

cultivares de terras altas foram utilizados 70 kg de sementes por hectare para o plantio em 

linha e 90 kg/ha para o plantio a lanço. O espaçamento foi de 20 cm entre as linhas, tanto 

para cultivares irrigado, quanto para as de terras altas. Logo após a semeadura passou-se a 

grade fechada por toda a área com o objetivo de cobrir as sementes protegendo-as e 

garantindo uma rápida e homogênea germinação.  

Quando as plantas apressentavam-se no estádio v3, antes do perfilhamento, foi 

realizado a contagem do número de plantas/m2; para determinação da altura das plantas 

foram medidas 5 plantas por unidade amostral no estádio reprodutivo e, a medida foi 

realizada a partir da base do solo até o ápice do cacho mais alto da planta; o percentual de 

acamamento foi realizado 5 dias antes da colheita, obtido através da área acamada dividida 
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pela área total de cada unidade amostral e multiplicada por 100; para o número de 

panículas/m2 a contagem foi realizada no estádio R6 quando a panícula começou a apresentar 

sinais de amadurecimento. A colheita foi feita de forma manual, depois o material foi 

colocado para secar passando por um processo de limpeza e posteriormente foi pesado para 

análise da produtividade. Os dados foram anotados e submetidos à análise de variância (teste 

F) e as médias comparadas pelo teste Tukey a nível de 1% e 5% de probabilidade através do 

programa Assistat versão 7.7 pt (SILVA & AZEVEDO, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os componentes de produção foram influenciados pelos tratamentos e/ou pelos 

fatores aqui estudados. Em se tratando do número de plantas/m2, constatou-se diferença 

significativa em relação às médias das formas de plantio conforme mostrado na Tabela 1, já 

em relação às médias das cultivares e da interação entre os fatores não houve diferença 

significativa, isso porque, no experimento o que realmente definiu a densidade de plantas 

foram as formas de plantio e não as cultivares. 

O número de plantas das cultivares submetidas ao plantio a lanço foi de 

aproximadamente 360/m², praticamente o dobro do número das plantas submetidas ao 

plantio em linha com 189/m², indicando uma relevante diferença na densidade de plantas 

entre as formas de plantio. Essa diferença servirá de base para as discussões dos demais 

parâmetros avaliados no experimento já que o número de planta/m² é um importante 

indicativo de produtividade pois vai definir a altura, o número de panículas por unidade de 

área e o número de grãos por panícula ou o número de grãos por unidade de área. 

 

Tabela 1 - Médias do número de plantas/m² em relação as formas de plantio, cultivares e a 
interação dos fatores. 

 

Plantio   Cultivar Média 

BRS Catiana 
(C1) 

BRS  
MA 357  
(C2) 

BRS  
Sertaneja 
(C3) 

BRS Esmeralda 
(C4) 

A lanço (P1) 349,25 ns 389,75 ns 342,25 ns     358,25 ns 359,88 a 

Em linha (P2) 193,75 ns 254,00 ns     164,50 ns     144,25 ns 189,13 b 

Média 271,5 a  321,9 a   253,4 a 251,3 a    

CV: 21.75%  
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Em relação a altura das plantas, os resultados do fator cultivar e da interação dos 

fatores obtiveram diferença significativa como mostrado na Tabela 2, o fator formas de 

plantio não apresentou diferença significativa indicando que o número de planta/m2 não 

influenciou no desenvolvimento vertical da planta. Em relação à média das cultivares em 

função das formas de plantio, as que apresentaram menores valores foram a BRS MA 357 

com 104,14 cm seguida pela BRS Catiana com 107,24, estas não diferiram significativamente 

entre si. Esses resultados assemelham-se aos ensaios realizados por Rangel et al. (2013) e 

Morais et al. (2016) onde constataram que a estatura média dessas duas cultivares, dentre as 

quatro são as menores. A altura reduzida em relação as outras cultivares é uma característica 

típicas das cultivares de ambiente irrigado, o que mostra que as mesmas não se deixaram 

influenciar pelo ambiente de sequeiro favorecido, desempenhando suas características 

próprias normalmente. 

 

Tabela 2 - Médias da altura da planta (cm) em relação as formas de plantio, cultivares e da 
interação dos fatores. 

 

 

A altura das plantas pode influenciar na efetividade da colheita facilitando ou 

dificultando o seu processo, além de acarretar outros entraves como discutido por Buzetti et 

al. (2006), quando constataram que o crescimento exagerado da planta chega a causar o 

acamamento, interferindo negativamente na produtividade e na qualidade do arroz. 

De acordo com a Tabela 3, as cultivares BRS Catiana e BRS MA 357 foram as que 

obtiveram os menores percentuais de acamamento (0,2% e 1,1%, respectivamente) 

mostrando-se resistente ao mesmo. Esse resultado já era esperado levando em consideração 

os dados médios das alturas das cultivares, onde estas além de apresentarem os menores 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. As médias que não apresentam letra não foi aplicado o teste Tukey pois o 

F de interação não foi significativo. 

Plantio Cultivar Média 

BRS 
Catiana 
(C1) 

BRS  
MA 357  
(C2) 

BRS  
Sertaneja 
(C3) 

BRS Esmeralda 
(C4) 

A lanço (P1) 112,65 aB 108,05 aB    125,00 aA    121,50 aA 116,8 a 
Em linha (P2) 101,83 bB    100,23 bB    109,12 bA    104,20 bAB 103,8 a 

Média 107,2 C 104,1 C 117,1 A 112,9 B  

CV: 12.71%  

Colunas: Classificação com letras minúsculas // Linhas: Classificação com letras maiúsculas. As médias 
seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 
5% de probabilidade.  
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resultados, não apresentaram diferença significativa. Essas são os tipos de cultivares que 

Buzetti et al. (2006) se referiram quando afirmaram que o uso de cultivares resistentes está 

dentre as formas para solucionar o problema de acamamento. 

Possivelmente o fato das cultivares de terras altas (BRS Sertaneja e BRS Esmeralda) 

apresentarem o maior percentual de acamamento seja devido às outras cultivares comparadas 

no presente experimento (BRS Catiana e BRS MA 357) serem do tipo moderno (porte baixo) 

o que influencia positivamente no percentual de acamamento, ao contrário das cultivares de 

terras altas que apresentam um porte maior. O fato de ter acontecido essa contraposição de 

resultados pode ser devido as formas de plantio, já que como apontado anteriormente 

(Tabela 2) o tratamento T5 (C3+P1) em que a cultivar BRS Sertaneja apresenta uma maior 

altura é também o que possui maior adensamento de plantas. 

 

Tabela 3 - Médias do percentual de acamamento (%) em relação as cultivares, formas de 

plantio e da interação dos fatores. 

 

Quanto às médias do número de panículas das cultivares (Tabela 4), a BRS Catiana 

diferiu significativamente de todas as outras apresentando maior valor com 648,25 

panículas/m² ultrapassando a média de 600 panículas/m² a qual Morais et al. (2016) 

afirmaram ser a quantidade necessária para a cultivar expressar seu potencial produtivo.  

 

 

 

 

 

Plantio Cultivar Média 
BRS 
Catiana 
(C1) 

BRS  
MA 357  
(C2) 

BRS  
Sertaneja 
(C3) 

BRS Esmeralda 
(C4) 

A lanço (P1) 0,38 aC 2,25 aC 17,25 aA    13,25 aB 8,3  a 
Em linha (P2) 0,00 aB 0,00 aB 12,25 bA 10,00 bA 5,7  a 

Média 0,2   C 1,1   C 14,8  A 11,6  B  

CV: 23%  

Colunas: Classificação com letras minúsculas // Linhas: Classificação com letras maiúsculas.  
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.  
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Tabela 4 - Médias do número de panículas/m² em relação as cultivares, formas de plantio 

e da interação dos fatores. 

 

A BRS MA 357 exibiu a segunda maior média também diferindo significativamente 

das demais com 560,13 panículas/m². As cultivares BRS Sertaneja e BRS Esmeralda não 

diferiram significativamente entre si e apresentaram as menores médias (345,88 e 352,25, 

respectivamente). Não se verificou diferença significativa em relação ao número de 

panículas/m² nas duas formas de plantio, mesmo o plantio a lanço apresentando quase o 

dobro da densidade de plantas em relação ao plantio em linha, isso indica que o plantio em 

linha proporcionou um índice de perfilhamento maior e bem mais expressivo compensando 

o baixo número de plantas/m². Tal resultado possivelmente se deve pelo fato do plantio em 

linha apresentar uma menor densidade e logo um maior espaçamento proporcionando uma 

menor competição entre as espécies e facilitando o desenvolvimento de cada planta. 

A variável Panículas/m2 é a principal para a estimativa da produtividade, pois o seu 

resultado tem influência direta na produção. Essa afirmação pode ser comprovada quando 

comparada tabela de produtividade (Tabela 5) com a tabela de Panículas/m2 (Tabela 4), onde 

observa-se uma tendência da produtividade em relação ao número de Panículas/m2. 

 

Tabela 5 - Médias da produtividade ( t.ha-1 ) em relação as cultivares, formas de plantio e 
da interação dos fatores. 

 

 

Plantio Cultivar Média 
BRS Catiana (C1) BRS  

MA 357  
(C2) 

BRS  
Sertaneja 
(C3) 

BRS Esmeralda 
(C4) 

A lanço (P1) 674,75 aA 531,75 aB  321,75 aC    351,75 aC 470,0 ns 

Em linha (P2) 621,75 aA 588,50 aA 370,00 aB    352,75 aB 483,3 ns 

Média 648,3 A 560,1 B 345,9 C 352,3 C  

CV: 8%  

Colunas: Classificação com letras minúsculas // Linhas: Classificação com letras maiúsculas.  
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.  

Plantio Cultivar Média 
BRS Catiana (C1) BRS  

MA 357  
(C2) 

BRS  
Sertaneja 
(C3) 

BRS Esmeralda 
(C4) 

A lanço (P1) 10,37 aA 8,11 aB 4,88 aC 5,32 aC 7,2ns 

Em linha (P2) 9,33  aA 9,07 aA    5,68 aB 5,48 aB 7,4ns 

Média 9,9 A 8,6 B 5,3 C 5,4 C    

CV: 9,8%  

Colunas: Classificação com letras minúsculas // Linhas: Classificação com letras maiúsculas.  
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 
ao nível de 5% de probabilidade.  
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No geral, as cultivares próprias do ecossistema de várzea (BRS Catiana e BRS MA 

357) foram as que obtiveram melhores médias de produtividade. Tal fato pode ser explicado 

pela alta capacidade de perfilhamento dessas cultivares que por sua vez é melhor 

compreendida quando observado que no número de plantas/m² (Tabela 1) as médias de 

todas as cultivares não obtiveram diferença significativa uma das outras, enquanto que no 

número de panículas/m² (Tabela 4) as cultivares do ecossistema de várzea obtiveram uma 

diferença expressiva sobre as cultivares de terras altas, mostrando a sua superioridade no 

perfilhamento. 

 

CONCLUSÕES 

 

O ecossistema de sequeiro favorecido se mostrou eficiente e proporcionou a todas 

as cultivares um alto nível de produtividade quando comparado com a média comercial de 

cada cultivar. O plantio em linha se mostrou mais vantajoso pelo fato da utilização de um 

menor número de sementes compensado por um maior perfilhamento. 

As cultivares do ecossistema de várzeas mesmo submetidas aos mesmos 

tratamentos das cultivares de terras altas, mostraram-se superior quanto ao desempenho 

agronômico. A cultivar BRS Catiana apresentou melhor rendimento produtivo independente 

da forma de plantio. 
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Resumo: A vida moderna includiu a uma maior notoriedade em relação a condições que 

afetam humor, raciocínio e comportamento que abrangem o viés de doenças psicológicas, a 

normalização ao atendimento às enfermidades psicológicas e a necessidade da supressão 

ocasionou na realização do estudo. A coleta dos dados permitirão a comparação do efeitos 

negativos da falta de um profissional de psicologia no campus. A partir dos dados obtidos 

pode se observar que as dificuldades encontradas no decorrer da vida acadêmica. Conclui-

se que é importância a providencia de um profissional de psicologia.  

Palavras–chave: dificuldades, doenças, importância, profissional 

 
Need for Psychological Assistance Among University Students of The Campus 

Professora Cinobelina Elvas, Bom Jesus-Pi 

Abstract: Modern life included a greater awareness of conditions affect mood, reasoning, 
and behavior that encompass the bias psychological illnesses, normalization to attending to 
psychological illnesses and need suppression caused in the study, from the collection of data 
will allow the comparison of the negative effects of the lack of a psychological illness 
professional on campus. And the results obtained it can be observed that the difficulties 
encountered in the course of academic life. It is concluded that the psychology professional. 
 

Keywords: difficulties, diseases, importance, professional 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Estudos evidenciam que os jovens universitários demonstram ter claramente a postura 

“ambígua-militante” de indivíduos em construção de suas convicções e posturas 

(FERREIRA, 1996) e que, seja pela adaptação ao espaço ou por suas dificuldades emocionais 

neste processo de amadurecimento podem ser acometidos de sofrimento e/ou adoecimento 

mental figurado na ocorrência de depressão, estresse, ansiedade e distúrbios alimentares 

(FACUNDES e LUDERMIR, 2005; NEVES e DALGALARRONDO, 2007; FUREGATO 

et al., 2005). 

mailto:larissafersilva21@gmail.com
mailto:laisaj90@gmail.com
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Observando tal problemática foi realizado um estudo na Universidade Federal do 

Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas. A pesquisa aconteceu em forma de questionário 

direcionado aos discentes, e na posterior análise dos dados, afim de conhecer os efeitos 

causados pela falta de um profissional de psicologia no campus. 

O psicólogo é um profissional que atua na área da saúde e possui como função, dar 

apoio a uma pessoa através de conversas ao longo de sessões. Ele dispõe de muita 

importância, pois lida com a sanidade mental do ser humano. Dessa forma, é notável que a 

sua ausência em instituições de ensino superior é preocupante, ocasionando a falta desse 

tratamento pra os discentes que poderia aliviar uma série de aflições cotidianas. Sendo assim, 

objetivou-se, nessa pesquisa, analisar os principais motivos e consequências que a falta de 

apoio psicológico pode acarretar. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Os dados foram coletados através de um questionário do tipo quantitativo-

qualitativo. Foram entrevistados 88 discentes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia 

Agronômica, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e Zootecnia. Ocorreu por meio de 

dez perguntas objetivas sobre a problemática. Os dados foram analisados com base no 

percentual de respostas dos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante dos dados coletados, foi possível analisar que muitos discentes são afetados 

com a falta de um profissional de psicologia, pois o fato de não ser natural da cidade de Bom 

Jesus. A falta do apoio familiar por estar distante, acrescido das pressões diante de provas e 

trabalhos e demais atividades da universidade por sofrerem de algum transtorno psicológico 

agrava este quadro. 

Na figura 1 percebe-se a necessidade de um atendimento psicológico pela maior 

parte dos discentes, somam 65,9 %. 
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Na figura 2, percebe-se que a maior parcela de alunos entrevistados está passando 

pela primeira experiência na vida acadêmica e este é um fator significativo.  

 

 
 

Na figura 3, muitos discentes relatam que a universidade tem grande influência e afeta 

o seu desenvolvimento pessoal. 

  

CONCLUSÃO 
 
 

Diante do exposto, conclui-se que a necessidade de um profissional de psicologia 

no campus Professora Cinobelina Elvas é notória pelo fato de muitos discentes sofrerem de 

pequenos transtornos, seja pelo fato de morarem longe da cidade natal, ou seja, pela falta do 
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apoio familiar. Ademais, de acordo com 59,1% dos entrevistados, a universidade influencia 

muito no desenvolvimento pessoal, pela pressão e ansiedade oriunda de trabalhos e provas.  

As primeiras experiências na vida acadêmica por grande parte dos discentes podem 

ser fatores que levam ao surgimento de distúrbios psicológicos.  

Neste viés, por meio dos dados coletados pode-se concluir que é notório a 

necessidade imediata de um psicólogo que através de conversas e sessões possa atenuar a 

problemática existente no meio acadêmico. 
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Resumo: Objetivou-se com essa pesquisa, avaliar a fidelidade do modelo de Gompertz na 

descrição da curva de crescimento de coelhos da raça Nova Zelândia, ajustada a dados de 

peso e de idade. Os dados foram obtidos do registro de pesos corporais de láparos, do 

desmame (30 dias) até a idade adulta (150 dias). Utilizou-se o modelo de Gompertz para 

avaliar o seu ajuste aos dados da curva de crescimento médio dos animais. Os critérios 

utilizados para verificar o ajuste foram: quadrado médio do resíduo (QMR), coeficiente de 

determinação (R2) e desvio médio absoluto dos resíduos (DMA). O modelo de Gompertz 

apresentou um bom ajuste aos dados, o que permitiu descrever de forma clara o crescimento 

dos coelhos Nova Zelândia, do nascimento aos 150 dias de vida. 

Palavras–chave: cunicultura, peso corporal, regressão não-linear 

 

INTRODUÇÃO 

 
A cunicultura ainda é uma atividade pouco difundida no Brasil quando comparada 

a outras atividades pecuárias. No entanto, a ela vem apresentando uma constante crescente, 

haja visto, a excelente qualidade da carne, facilidades de manejo e alimentação, além da alta 

prolificidade.  

O estudo da curva de crescimento por meio de modelos não lineares, possibilita 

avaliar os fatores genéticos e de ambiente de modo que se possa descrever o crescimento do 

animal ao longo do tempo e, dessa forma, escolher os animais com maior velocidade de 

crescimento, sem alterar o peso adulto, em vez de selecionar animais cada vez maiores. Este 

fato tem contribuído para aumentar o tamanho à idade adulta e, consequentemente, as 

exigências de mantença.  

O ajuste desses modelos possibilita sintetizar informações de todo o período de 

vida dos animais em um pequeno conjunto de parâmetros matemáticos com interpretação 

biológica, facilitando, assim, o entendimento do fenômeno. Os modelos mais utilizados para 

mailto:warlen.wl7@hotmail.com
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descrever o crescimento dos animais são as funções Brody, Von Bertalanffy, Richards, 

Logístico e Gompertz (FREITAS, 2007).  

No entanto questiona-se, sobre qual desses modelos é o mais apropriado para 

descrever o crescimento corporal de coelhos Nova Zelândia no sul do Piauí, visto que 

nenhuma literatura consultada estudou rebanhos da região. Diante disso, objetivou-se com 

essa pesquisa, avaliar a fidelidade do modelo de Gompertz na descrição da curva de 

crescimento de coelhos da raça Nova Zelândia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Foram avaliadas as observações de registros de pesos corporais de láparos da raça 

Nova Zelândia, variedade branca, obtidos do desmame até a idade adulta, provenientes do 

Módulo Didático-Produtivo de Cunicultura do Colégio Técnico de Bom Jesus, de outubro 

de 2017 a julho de 2018, com autorização do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

no âmbito da Universidade Federal do Piauí, sob processo cadastrado com Nº 328/17. Os 

animais foram submetidos ao mesmo manejo alimentar e sanitário. Após o desmame, os 

animais foram criados em gaiolas individuais, de ferro galvanizado e distribuídas ao acaso no 

galpão de cunicultura, com comedouros e bebedouros de plástico. Foi fornecida água ad 

libitum e 300g de ração peletizada/dia/coelho. 

A coleta de dados foi uniformizada a cada 7 dias durante o turno da manhã e o peso 

dos animais foi aferido em balança digital. Os parâmetros utilizados para analisar a curva de 

Gompertz foram: peso adulto (parâmetro A), maturidade ao nascimento (parâmetro b) e 

precocidade (parâmetro k). Os parâmetros utilizados para o modelo estudado foram 

estimados pelo método de Gauss Newton modificado por meio do procedimento NLI do 

SAS (1999). Os critérios utilizados para verificar o ajuste dos dados ao modelo foram: 

quadrado médio do resíduo (QMR), calculado dividindo-se a soma de quadrados de resíduos, 

obtida pelo SAS, pelo número de observações; coeficiente de determinação (R2), calculado 

como o quadrado da correlação entre os pesos observados e estimados (SOUZA, 1998) e o 

desvio médio absoluto dos resíduos (DMA), estatística proposta por SARMENTO et al. 

(2006). Quanto menor o valor do DMA, melhor o ajuste. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao analisar o quesito R2 o modelo apresentou um bom valor, assim como nos 

critérios DMA e QMR que apresentou resultados relevantes, permitindo assim a realização 

de novas pesquisas utilizando modelos não-lineares. Observando os parâmetros a, b e k 

verificaram-se adequado para a descrição da curva de crescimento dos coelhos, apresentando 

um peso inicial e final de acordo com a realidade da espécie. 

 

Tabela 1 - Estimativas médias dos parâmetros (A, b, k e M), coeficiente de determinação 
(R²), desvio médio absoluto (DMA) e quadrado médio do resíduo (QMR). 

 
Modelo       Parâmetros                                                 Critérios   

          a b k 
 

R² DMA QMR   

GOMPERTZ 2138,774 4,279 0,0331 
 

0,99 21,68 1024,69   

          

  

Figura 1 - Modelo não-linear de Gompertz que descreve o crescimento de coelhos da raça 
Nova Zelândia até os 150 dias de idade 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 
O modelo de Gompertz se mostrou fiel no ajuste aos dados, o que permitiu 

descrever de forma clara o crescimento dos coelhos Nova Zelândia, do nascimento aos 150 

dias de vida. 
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ANÁLISE DE DADOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA (L.V.C) 
LEVANTADOS EM 2017 NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS-PI 
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Resumo: No Brasil e, em especial, no estado do Piauí, uma frequente e preocupante 

antropozoonose é a leishmaniose visceral canina (L.V.C) também conhecida por calazar, é 

grave e pode ser fatal para o animal e ao ser humano. A L.V.C é uma doença parasitária 

transmitida pelo “mosquito-palha” ou “birigui” (Lutzomya longipalpis), um flebótomo de 

tamanho diminutivo, que vive em ambientes escuros, úmidos e com acúmulo de lixo 

orgânico. Seu agente etiológico é a Leishmania donovani chagasi e o cão é o principal reservatório 

nas cidades. Para detecção em cães, são realizados o teste rápido TPP® (LVC) e teste de 

Elisa (LVC). No município de Bom Jesus, realizam-se periodicamente os testes rápidos e 

eutanásias dos cães sororreagentes. Para este estudo, analisaram-se dados cedidos pelo setor 

de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus-PI. Para 

testes rápidos em cães obtiveram-se como resultados 85,2% positivos e 14,8% negativos para 

Leishmaniose visceral canina e para teste de Elisa obtiveram-se como resultados 56,9% 

positivos e 43,1% negativos para Leishmaniose visceral canina. Sendo assim, foram realizadas 

um total de 97,9% de eutanásias. Em suma, conclui-se que 2017 foi um ano endêmico onde 

os casos de Leishmaniose visceral canina foram em números alarmantes no que diz respeito 

à porcentagem dos resultados dos testes realizados. 

 
Palavras–chave: eutanásia, calazar, limpeza, testes  
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Data analysis of canine visceral leishmaniasis (L.V.C) raised in 2017 in the 

municipality of Bom Jesus-PI 

 
Abstract: In Brazil and especially in the state of Piauí, a frequent and worrying 

anthropozoonosis is canine visceral leishmaniasis (L.V.C), also known as kalazar, is serious 

and can be fatal to both the animal and the human being. L.V.C is a parasitic disease 

transmitted by the "mosquito-straw" or "birigui" (Lutzomya longipalpis), a phlebotomine of 

diminutive size, that lives in dark, humid environments and with organic garbage 

accumulation. Its etiological agent is Leishmania donovani chagasi and the dog is the main 

reservoir in the cities. For detection in dogs, the TPP® rapid test (LVC) and Elisa test (LVC) 

are performed. In the municipality of Bom Jesus, rapid tests and euthanasia of the 

seroreagent dogs are performed periodically. For this study, we analyzed data provided by 

the Health Surveillance sector of the Municipal Health Department of the municipality of 

Bom Jesus-PI. For rapid tests in dogs, 85.2% positive and 14.8% negative results were 

obtained for canine visceral leishmaniasis and for Elisa's test 56.9% positive and 43.1% 

negative results were obtained for canine visceral leishmaniasis . Thus, a total of 97.9% of 

euthanasia were performed. In conclusion, 2017 was an endemic year in which the cases of 

canine visceral leishmaniasis were at alarming numbers with respect to the percentage of the 

results of the tests performed. 

 
Key words: euthanasia, leishmaniasis, cleaning, tests 

 

INTRODUÇÃO 

 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), zoonoses são “Doenças ou 

infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e seres humanos” e as 

Antropozoonoses são “Doenças primárias de animais e que pode ser transmitida aos 

humanos. 

No Brasil e, em especial, no estado do Piauí, uma frequente e preocupante 

antropozoonose é a leishmaniose visceral canina (L.V.C) e data desde 1971 nesse estado 

desde 1982 (COSTA et al.,1990). A doença, também conhecida por calazar, é grave e pode 

ser fatal para o animal e ao ser humano. É caracterizada pela organização mundial da saúde 

como uma das seis doenças infeciosas mais importantes do mundo. 

A L.V.C é uma doença parasitária transmitida pelo mosquito-palha ou birigui 

(Lutzomya longipalpis), um flebótomo de tamanho diminutivo, que vive em ambientes 
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escuros, úmidos e com acúmulo de lixo orgânico. Seu agente etiológico é a Leishmania donovani 

chagasi e o cão é o principal reservatório nas cidades. A prevenção da leishmaniose acontece 

de forma a combater o inseto transmissor, com a limpeza periódica dos quintais e a retirada 

de lixos e a matéria orgânica do ambiente tais como: fezes de animais, entulhos. Com o 

destino adequado para essa matéria orgânica a fim de impedir o desenvolvimento das larvas 

dos flebótomos.  

Estudos tem comprovado que a criação de “animais de produção” dentro das áreas 

urbanas tem sido um dos motivos para a crescente proliferação dos vetores da leishmaniose, 

devido à produção de resíduos orgânicos, o que favorece a atração e a manutenção do vetor 

no ambiente (MARCONDES e ROSSI, 2013). Infelizmente é o que acontece no município 

de Bom Jesus-PI, onde ainda existe a resistência de muitos moradores com criatórios destes 

animais em suas residências. 

Em animais a leishmaniose se dá com a descamação e úlceras da pele, pelos opacos 

e quebradiços, febre, atrofia muscular, fraqueza, anorexia, lesões oculares e aumento 

exacerbado das unhas. No Brasil, a medicação comercializada é o Milteforan que foi 

aprovado recentemente pelo Governo Brasileiro. Pois antes os animais contaminados eram 

simplesmente submetidos à eutanásia. Porém, mesmo depois de tomar o remédio, os 

cachorros precisam permanecer para o resto da vida sob supervisão veterinária, pois a 

medicação é capaz de reduzir a quantidade de parasitas nos cães, mas não de eliminá-los por 

completo. Um outro método preventivo é a coleira com inseticida (deltrametrina) utilizada 

em cães (LEAL, 2017). 

Para detecção da doença em cães, são realizados testes como teste rápido TPP® 

(LVC) e teste de Elisa (LVC). Segundo o Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose 

Visceral o Teste rápido é um teste sorológico realizado em período inferior a 30 minutos, 

baseado na detecção de anticorpos anti-Leishmania. São condicionadas em embalagens 

individualizadas, permitindo a testagem individual da amostra. Por ser um teste de triagem, 

permite que apenas os casos positivos sejam levados para confirmação, desonerando o 

laboratório. Também de acordo com o manual, o Teste de Elisa (do inglês Enzime Linked 

ImmunonoSorbent Assay) basea-se em reações antifeno-anticorpo detectável por meio de 

reações enzimáticas (teste imunoenzimatica). 

A eutanásia é a prática de causar a morte de um animal de forma controlada e 

assistida para alívio da dor e/ou sofrimento causada por uma moléstia incurável. A 

responsabilidade para este procedimento é de um Médico Veterinário, de acordo com a 
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Resolução 714 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 20 de Junho de 2002. Essa 

prática deve ser realizada quando o bem-estar do animal está comprometido de forma 

irreversível; o animal constituir ameaça à saúde pública e meio ambiente; em animais 

utilizados em atividade científica; o tratamento representar custos incompatíveis com a 

atividade produtiva a que o animal se destina ou com os recursos financeiros do proprietário 

(Bernardi et al., 2006).  

No município de Bom Jesus, realizam-se periodicamente os testes rápidos e as 

eutanásias dos cães sororreagentes são realizadas após os resultados dos testes de Elisa e 

prévia assinatura do proprietário e/ou responsável pelo animal de termo de responsabilidade. 

Caso o dono do animal infectado se recuse à eutanásia e queira tratar o animal, ele necessita 

assinar um termo de recusa de eutanásia. 

Mediante todas as informações mencionadas, o presente trabalho tem por objetivo 

analisar os dados de casos de leishmaniose visceral canina levantados pela vigilância sanitária 

do município de Bom Jesus-PI no ano de 2017. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Por meio da análise dos dados cedidos pelo setor de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus-PI. Dentre tais dados encontram-

se quantitativo de testes rápidos e de testes de Elisa, quantitativo de sorologias positivas e 

negativas em ambos os testes e quantitativo de eutanásias realizadas e recusadas mensalmente 

em 2017. Os veterinários responsáveis também foram questionados a respeito dos 

diagnósticos, do tratamento e da prevenção da leishmaniose visceral canina no município. 

Quando os testes rápidos deram resultados positivos, foram coletadas amostras de 

sangue e encaminhadas para o LACEN em Teresina-PI para realização do Teste de Elisa. 

Quando os resultados do teste de Elisa foram positivos seguiu-se, quando permitido pelo 

proprietário/responsável, à eutanásia do animal. 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Mediante a análise dos dados cedidos pelo setor de Vigilância em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Bom Jesus-PI obteve-se a tabela 1.0 abaixo: 

 

Tabela 1 - DADOS DO CENSO de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) 2017 do 

Município de Bom Jesus/PI. 

MESES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Testes Rápido TPP® 
(LVC)  

6 11 8 11 8 8 65 62 6 3 5 3 

Resultado Positivo do 
Testes Rápido  

4 4 3 5 3 5 65 62 5 3 5 3 

Resultado Negativo do 
Testes Rápido  

2 7 5 6 5 3     1       

Resultado Positivo do 
Teste de ELISA  

4 4 2 3   5 39 27 3 1 4 3 

Resultado Negativo do 
Teste de ELISA  

    1 2 3   26 35 2 2 1   

Eutanásias Realizadas 4 4 2 3   5 37 27 3 1 4 3 
Eutanásias Recusadas             2           

Fonte: Vigilância em Saúde do município de Bom Jesus-PI. 

 

De acordo com os dados acima, no ano de 2017 foram realizados mensalmente 

testes rápidos em cães totalizando 196 testes e obtendo-se como resultados 85,2% positivos 

e 14,8% negativos para Leishmaniose visceral canina. 

Os resultados do teste de Elisa são referentes ao quantitativo de casos positivos do 

teste rápido encaminhados para o LACEN e obtendo-se como resultados 56,9% positivos e 

43,1% negativos para Leishmaniose visceral canina. Nos gráficos abaixo podem ser 

observados os resultados da tabela 1: 

 
                         Gráfico 1                                                           Gráfico 2 

 

 

                       Gráfico 3                                                         Gráfico 4 

Gráfico 2.0 
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Os gráficos 1 e 2 mostram os quantitativos de resultados positivos e negativos dos 

testes rápido TPP® (LVC) e de Elisa (LVC) realizados em 2017 no município de Bom Jesus-

PI, respectivamente. Já no gráfico 3 pode-se observar o quantitativo de eutanásias realizadas 

e recusadas e no gráfico 4 observa-se as realizadas mediante a sorologia positiva para o teste 

de Elisa (LVC); isto é, mediante estes dados, as eutanásias totalizam 97,9%. Os proprietários 

e/ou responsáveis pelos cães sororreagentes para o teste de Elisa foram procurados para 

comunicação dos resultados e assinatura dos termos de permissão ou recusa da eutanásia. 

Analisando-se os dados e as respostas dos responsáveis pela vigilância sanitária do 

município, tem-se que os resultados obtidos neste estudo caracterizam o município como 

área endêmica para Leishmaniose visceral canina devido a alguns fatores como a falta de 

limpeza nos terrenos dos domicílios e a insistência de muitas pessoas em criar “animais de 

produção” (galinhas, porcos) dentro de seus quintais, o que propicia a proliferação do 

Lutzomya longipalpis, vetor da doença. 

 

CONCLUSÕES 

 
Assim, conclui-se que 2017 foi um ano endêmico onde os casos de Leishmaniose 

visceral canina foram em números alarmantes no que diz respeito à porcentagem dos 

resultados dos testes realizados. Faz-se necessário, portanto, a continuidade desse trabalho 

em prol de conscientizar a população de Bom Jesus quanto ao perigo desta endemia tanto 

para os animais quanto para o ser humano. 
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Resumo: Objetivou-se analisar os efeitos do ambiente de criação em turnos distintos por 

meio dos parâmetros fisiológicos em coelhos da raça Nova Zelândia. Realizou-se o 

experimento no Módulo Didático-Produtivo de Cunicultura do Colégio Técnico de Bom 

Jesus, Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus - PI, com seis láparos com 45 dias. 

Os dados foram obtidos nos turnos, da manhã, tarde e noite, durante 15 dias. Os dados 

coletados foram de Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Temperatura Retal, 

Temperatura do corpo e Temperatura da orelha. Avaliaram-se os parâmetros dos animais 

através do efeito do ambiente de criação com uso ou não de ventiladores. Na pesquisa usou-

se um modelo linear misto no delineamento em blocos casualizado. As análises estatísticas 

foram feitas pelo procedimento GLM. As medias comparadas pelo teste de Tukey, com 

significância declarada a P < 0,05. Os turnos afetam nos parâmetros fisiológicos dos coelhos, 

principalmente na temperatura da orelha e na frequência respiratória. 

 
Palavras–chave: cunicultura, instalação, Oryctolagus cuniculus 

 
Effects of breeding environment on different shifts on physiological parameters in 

New Zealand rabbits 

 
Abstract: The objective of this study was to analyze the effects of the breeding environment 

on different shifts through physiological parameters in New Zealand rabbits. The experiment 

was carried out in the Didactic-Productive Modulus of Cuniculture of the Technical College 

of Bom Jesus, Campus Professor Cinobelina Elvas, in Bom Jesus - PI, with six lasparos with 

45 days. The data were obtained in the shifts, in the morning, afternoon and evening, during 
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15 days. The data collected were Heart Rate, Respiratory Rate, Retinal Temperature, Body 

Temperature and Ear Temperature. The parameters of the animals were evaluated through 

the effect of the breeding environment with or without fans. A mixed linear model was used 

in the randomized block design. Statistical analyzes were performed using the GLM 

procedure. The means were compared by the Tukey test, with significance declared at P 

<0.05. Shifts affect the physiological parameters of rabbits, especially ear temperature and 

respiratory rate. 

 
Keywords: cuniculture, installation, Oryctolagus cuniculus 

 

INTRODUÇÃO 

 
Há grande otimismo na cunicultura em algumas regiões com o crescimento da 

atividade no Brasil a partir de 2010 (MACHADO, 2012) e os consumidores se tornam cada 

vez mais exigentes quando se trata do bem-estar dos coelhos desde então. Por isso, fatores 

como a temperatura, ventilação, umidade e temperatura da orelha, principal meio de 

eliminação de calor nesses animais, influenciam na produção dos láparos (SILOTO et al., 

2008). Esses parâmetros, casos desfavoráveis, podem influenciar na sua homeostase. Dessa 

forma, objetivou-se analisar os efeitos do ambiente de criação em turnos distintos por meio 

dos parâmetros fisiológicos em coelhos da raça Nova Zelândia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
Este experimento foi conduzido no Módulo Didático-Produtivo de Cunicultura do 

Colégio Técnico de Bom Jesus pertencente a Universidade Federal do Piauí, Campus 

Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus, no Piauí, com 6 láparos da raça Nova Zelândia. 

Os animais foram criados em gaiolas individuais, de ferro galvanizado medindo 

0,80m x 0,75m x 0,67m (comprimento x largura x altura), dotadas de comedouro e 

bebedouro, ambos de plástico. Aos animais, será fornecida água e ração comercial peletizada 

(Níveis mínimos garantidos: matéria seca 88%; umidade 12%; proteína bruta 17%; extrato 

etéreo 3,37; fibra bruta 15%; matéria mineral 12%; cálcio 2%; fósforo total 0,75%; lisina 

0,94%; metionina+cistina 0,63%; energia digestível 2300) a vontade. Os animais foram 

submetidos ao mesmo manejo sanitário. 
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As coletas dos dados fisiológicos foram realizadas, em três turnos, pela manhã 

(8h:00) a tarde (13h:00), e a noite (19:00) durante 14 dias. Foi considerado 2 ambientes (7 

dias com ventilação artificial e  e 7 dias sem ventilação artificial). Assim, foi adotado um 

delineamento em blocos Casualizados em arranjo fatorial (3X2). Os animais foram 

considerados como blocos. 

Na coleta dos dados fisiológicos de temperatura retal (TR) foi utilizado termômetro 

clínico veterinário digital, introduzido diretamente no reto do animal, com resultado expresso 

em ºC. A frequência respiratória (FR) foi obtida pela observação direta dos movimentos do 

flanco do animal, durante um minuto, e o resultado expresso em movimentos por minuto 

(mov.min-1). A frequência cardíaca (FC), em batimentos por minuto (bat.min-1), foi aferida 

por estetoscópio flexível, colocado diretamente na região torácica esquerda, à altura do arco 

aórtico, por meio do número dos batimentos, durante 15 segundos, cujo valor foi 

multiplicado por quatro. A temperatura do corpo (TC) e temperatura da orelha (TO) foram 

verificadas com auxílio de termômetro digital infravermelho. 

Para a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM (General 

Linear Model) do programa SAS (Statistical Analysis System, University Edition). Para o teste de 

diferenciação de médias, adotou-se o teste Tukey. As significâncias foram declaradas a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Houve interação significativa (p<0,05) entre turno e ambiente apenas para a 

frequência respiratória. As demais características avaliadas apresentaram efeito significativo 

(p<0,05) apenas para o turno. 

A temperatura corporal se apresentou com maiores médias nos turnos da noite e 

tarde, possivelmente pelo fato do animal ativar os mecanismos de termorregulação. As 

temperaturas da orelha mostraram resultados com diferenças significativas entre os turnos 

avaliados. Dessa forma, observou-se que as orelhas do coelho são órgãos sensitivos que 

colaboram nas trocas de calor com o ambiente através de um mecanismo de contra-corrente 

por serem altamente vascularizadas e representarem 12% da área da superfície do corpo 

(ZEFERINO, 2009). Ademais, a temperatura retal apresentou diferenças na mesma ordem 

da corporal. Nota-se que a mesma sofre forte influência do período do dia (JARUCHE et 

al., 2012). Além disso, a temperatura retal é um ótimo referente da temperatura corpórea 

(Tabela 1). 
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Tabela 1- Médias ajustadas dos parâmetros fisiológicos em função do turno de coelhos da 
raça Nova Zelândia 

 
Turno TC TO FC FR TR 

Manhã 30,61b 34,40c 190,76b 183,33b 36,74b 
Tarde 35,28a 35,90b 187,53b 190,89b 37,59a 
Noite 35,64a 37,52a 197,53a 218,38a 37,56a 

CV(%) 8,22 7,40 8,0 12,36 2,65 

TC – temperatura do corpo; TO – temperatura da orelha; FC – frequência cardíaca; FR – frequência 
respiratória; TR – temperatura retal; a – médias seguidas de mesma letra minúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Os resultados revelaram que no turno da manhã e da noite não houve diferença 

significativa entre as médias da primeira e segunda semana para FR, porém à tarde, observou-

se que houve diferença significativa (Tabela 2). Com o uso da ventilação artificial, em relação 

aos turnos houve diferença significativa (p<0,05), com menor média da FR na parte da 

manhã e maior à noite. Assim, o uso da ventilação promoveu aumento da FR, contudo, se o 

uso da ventilação, obtiveram-se médias iguais pela manhã e tarde, ocorrendo notável variação 

apenas durante a noite. Mediante isso, é possível inferir que, como os coelhos não realizam 

a sudorese termorreguladora, então eles aumentam a frequência respiratória para estimular a 

perda de calor por via evaporativa (ZEFERINO, 2009). 

Apesar da diferença significativa no turno da tarde entre a primeira e segunda 

semana (ambiente com e sem ventilação, respectivamente), o uso ou ausência dos 

ventiladores sofreram influência do tempo chuvoso na segunda parte do experimento, logo, 

a frequência respiratória da segunda semana foi menor. 

 

Tabela 2- Médias ajustadas da frequência respiratória em função da semana e do turno de 
coelhos da raça Nova Zelândia 

 

Ambiente 

Frequência Respiratória 
Turno 

Manhã Tarde Noite 

Com ventilação artificial 183,9Ac* 200,95Ab 220,19Aa 

Sem ventilação artificial 182,83Ab 182,08Bb 216,79Aa 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem significativamente 

pelo teste de Tukey a 5%. 
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CONCLUSÕES 

 
Os turnos afetam nos parâmetros fisiológicos dos coelhos, principalmente na 

temperatura da orelha e na frequência respiratória. A utilização de ventilação artificial é 

efetiva no turno da tarde. 
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DESEMPENHO DE COELHOS DA RAÇA NOVA ZELÂNDIA SOB 
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Resumo: Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a influência dos parâmetros ambientais no 

consumo de ração e ganho de peso de coelhos Nova Zelândia. O experimento foi conduzido 

no Módulo Didático-Produtivo de Cunicultura do Colégio Técnico de Bom Jesus, no Campus 

Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus, no Piauí. Foram utilizados 6 animais, oriundos 

de uma mesma matriz e desmamados aos 30 dias de idade. Os animais foram submetidos ao 

mesmo manejo sanitário e alimentar. A coleta de dados foi uniformizada durante o turno da 

manhã e da noite, no decorrer de 15 dias consecutivos. Foram coletados dados de 

temperatura do ambiente (°C), umidade relativa do ar (%), peso corporal e consumo de ração. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas usando os procedimentos MIXED e CORR e 

as médias foram ajustadas com o comando LSMEANS (least-squares means), contidos no 

programa SAS - Statistical Analysis Systems. Constatou-se que o comportamento ingestivo foi 

afetado pelas variações climáticas. Durante a noite, onde os parâmetros ambientais 

apresentaram-se dentro da faixa de conforto térmico na maioria dos dias avaliados, os 

animais consumiram entre 95 a 110 gramas de ração, diferentemente do período do dia, no 

qual o consumo foi em torno de 15 a 55 gramas. O ganho de peso dos animais não teve 

diferença significativa em relação aos turnos avaliados, demonstrando que estes 

apresentaram adaptação às variações climáticas locais.  

 
Palavras-chave: ambiente, cunicultura, oryctolagus cuniculus   
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Performance of New Zealand rabbits under climatic conditions in the southern 

region of Piauí 

 
Abstract: The objective of this research was to evaluate the influence of environmental 

parameters on feed intake and weight gain of New Zealand rabbits. The experiment was 

conducted in the Didactic-Productive Modulus of Cunicultura of the Technical College of 

Bom Jesus, in the Campus Professor Cinobelina Elvas in Bom Jesus, in Piauí. Six animals 

were used, from the same matrix and weaned at 30 days of age. The animals were submitted 

to the same sanitary and alimentary management. The data collection was standardized 

during the morning and evening shift, during 15 consecutive days. Data were collected on 

ambient temperature (°C), relative air humidity (%), body weight and feed intake. All 

statistical analyzes were performed using the MIXED and CORR procedures and the means 

were adjusted using the LSMEANS (least-squares means) command, contained in the SAS - 

Statistical Analysis Systems program. It was observed that the ingestive behavior was affected 

by the climatic variations. During the night, where the environmental parameters were within 

the thermal comfort range on the majority of evaluated days, the animals consumed between 

95 and 110 grams, differently from the period of the day, in which the consumption was 

around 15 to 55 grams. The gain in weight did not have significant difference in relation to 

the evaluated shifts, demonstrating that the animals presented adaptation to the local climatic 

variations. 

Keywords:  environment, rabbit breeding, oryctolagus cuniculus  

 

INTRODUÇÃO 

 
Os parâmetros ambientais são fatores indispensáveis na produção de coelhos em 

climas tropicais. A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar influenciam de forma 

significativa o desempenho produtivo desses animais, uma vez que em altas temperaturas, 

diminuem o consumo alimentar com o objetivo de reduzir a produção de calor metabólico 

e manter a homeotermia (JARUCHE et al., 2012). O ambiente de criação apresenta 

participação importante, pois afeta as reações fisiológicas e consequentemente a eficiência 

produtiva desses animais. 

Antevendo a necessidade do mercado por maiores investimentos e resultados que 

contribuam com conhecimentos essenciais sobre a cunicultura, objetivou-se com esta 

pesquisa avaliar a influência dos parâmetros ambientais no consumo de ração e ganho de 

peso de coelhos Nova Zelândia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O experimento foi conduzido no Módulo Didático-Produtivo de Cunicultura do 

Colégio Técnico de Bom Jesus no Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus, no 

Piauí. Esta pesquisa foi aprovada e possui autorização do Comitê de Ética em 

Experimentação Animal no âmbito da Universidade Federal do Piauí, sob processo 

cadastrado com Nº 328/17. Foram avaliadas observações de registros de pesos corporais e 

consumo de ração de láparos da raça Nova Zelândia, variedade branca, com 45 dias de vida.  

Foram utilizadas 6 unidades experimentais, oriundas de uma mesma matriz e 

desmamados aos 30 dias de idade. Aos animais, foi fornecida água a vontade e 

150g/turno/coelho de ração comercial peletizada, e foram submetidos ao mesmo manejo 

sanitário. A coleta de dados foi realizada durante o turno da manhã e da noite, no decorrer 

de 15 dias consecutivos. A pesagem dos animais foi realizada com o auxílio de uma balança 

digital e o desempenho foi avaliado por meio do ganho em peso, calculado pela diferença 

entre os pesos do período do dia e da noite. Posteriormente, era realizada a pesagem das 

sobras de ração de cada animal, assim, o hábito alimentar dos animais foi avaliado por meio 

do consumo de ração, calculado pela diferença entre os consumos dos períodos do dia e da 

noite. 

Os dados climáticos de temperatura do ambiente em °C (TA) e umidade relativa do 

ar em % (UR) foram obtidos por termo-higrômetro digital (Incoterm, Brasil), nos mesmos 

horários de coleta das variáveis ponderais. Todas as análises estatísticas foram realizadas 

usando os procedimentos MIXED e CORR e as médias ajustadas com o comando 

LSMEANS (least-squares means), contidos no programa SAS - Statistical Analysis Systems (versão 

University Edition). As significâncias foram observadas pelo teste F e LSD (Fisher’s Protected 

Least Significant) e as médias foram comparadas usando a diferença dos quadrados mínimos 

de Fisher (com a opção DIFF do comando LSMEANS). Em todas as análises a significância 

foi declarada a P≤0,05.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao associar o consumo de ração às variáveis ambientais, relações significativas com 

a temperatura ambiente e umidade relativa do ar (Figura 1). Durante a noite, quando os 

valores de temperatura se apresentavam baixos e umidade alta (23°C a 26°C e 54% a 60%, 

respectivamente), a quantidade de ração consumida pelos animais foi entre 95 e 110 gramas. 
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Porém, durante o dia, a temperatura e umidade encontravam-se entre 26°C a 30°C e 44% a 

53% respectivamente, e verificou-se que o nível de alimento ingerido estava entre os valores 

de 15 a 55 gramas.  

Quando o ambiente de criação se encontrava com temperatura elevada e baixa 

umidade (34°C a 35°C e 35% a 40%, respectivamente), o consumo diminuiu em torno de 20 

a 40 gramas. A alta umidade combinada com o excesso de calor é um fator prejudicial a esses 

animais, isso pode explicar a causa da redução de consumo observada. Sob temperaturas 

elevadas, há mais trocas de calor entre o animal e o ambiente, no entanto, esses animais são 

muito propensos ao estresse térmico, pois possuem poucos mecanismos de dissipação de 

calor, destacando-se a quantidade reduzida de glândulas sudoríparas. Para a cunicultura, 

recomenda-se umidade relativa do ar entre 65 e 75% e temperatura ambiente entre 15 e 25°C 

(FERREIRA et al., 2017) (JARUCHE et al., 2012).  

 
Figura 1 - Comportamento ingestivo de ração durante a noite e durante o dia em função 
da umidade relativa do ar (%) e temperatura no ambiente de criação de coelhos da raça 

Nova Zelândia 

 

 

O ganho de peso não foi influenciado pelos diferentes períodos, esse resultado pode 

ser explicado pela alteração no comportamento ingestivo desses animais (Tabela 1). Durante 

o dia, a redução no consumo pode ter ocorrido em consequência às condições ambientais 

estressantes, dessa maneira, os animais consumiram menor quantidade de ração para 

diminuir a produção de calor metabólico (FERREIRA et al., 2017). Porém, durante a noite, 

esse consumo pode ter sido maior devido os parâmetros ambientais estarem mais favoráveis, 

ou seja, os animais compensavam o que não era consumido durante o dia.  
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Tabela 1 - Médias ajustadas do ganho em peso em função do período do dia em coelhos 
da raça Nova Zelândia 

 
Fonte de Variação Níveis Ganho em Peso 

Período Noite 25,06a 

Dia 11,08a 

          Coeficiente de Variação (CV%) 34,4 

a – médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem pelo teste da diferença dos quadrados mínimos de 

Fisher (p<0,05) 

 
CONCLUSÕES 

 
As condições climáticas da região interferiram no comportamento ingestivo dos 

animais, porém eles demonstraram adaptação às variações climáticas, dessa maneira, não 

houve diferença no ganho de peso nos diferentes períodos avaliados.  
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Resumo: O milho precisa ser plantado com extrema precisão para alcançar a melhor 

germinação e produtividade. Alguns dos fatores que interferem no desenvolvimento 

vegetativo da cultura são a profundidade de semeadura e a de deposição do adubo, e a 

interação entre eles. O objetivo a partir desse trabalho foi identificar a influência da 

profundidade de semeadura e adubação no desenvolvimento inicial do milho. O experimento 

foi conduzido na área experimental do Campus Professora Cinobelina Elvas – UFPI sendo 

distribuído em esquema fatorial (2 x 3) + 2, num delineamento inteiramente casualizado, 

com os tratamentos: duas profundidades de semeadura (3 e 5 cm), três profundidades de 

adubação (6, 12 e 18 cm) e testemunha para as profundidades de 3 e 5 cm de semeadura que 

não receberam adubo, cada tratamento com três repetições, totalizando 24 repetições. O 

experimento foi conduzido em vasos no período de outubro a janeiro de 2016, com o híbrido 

de milho PIONNER 30F53VYH. Foi utilizado para adubação 500 kg ha-1 do adubo 

formulado 8-20-20 e 150 kg ha-1 de ureia, totalizando 107,5 kg ha-1 de nitrogênio, 100 kg ha-

1 de P2O5 e 100 kg ha-1 de K2O, aplicado no sulco do plantio. Foi analisado o comprimento 

da parte aérea. Os resultados mostram que para altura de planta, a profundidade de 6 cm de 

profundidade de deposição do adubo e semeadura a 3 cm apresentaram as maiores médias. 

Para todos os tratamentos a semeadura a 3 cm foi superior enquanto a testemunha foi quem 

apresentou as menores médias. 
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Vegetative Development of the Corn Culture as a Function of Depth of Fertilizer 

and Seed Deposition 

 

Abstract: Corn needs to be planted with extreme precision to achieve the best germination 

and productivity. Some of the factors that interfere in the vegetative development of the crop 

are the depth of sowing and the deposition of the fertilizer, and the interaction between 

them. The objective with this work was to identify the influence of sowing depth and 

fertilization on the initial corn development. The experiment was conducted in the 

experimental area of the Campus Professor Cinobelina Elvas - UFPI and was distributed in 

a factorial scheme (2 x 3) + 2 in a completely randomized design with treatments: two sowing 

depths (3 and 5 cm), three fertilization depths (6, 12 and 18 cm) and control for the 3 and 5 

cm depths of no-fertilizer seeding, each treatment with three replicates, totaling 24 replicates. 

The experiment was conducted in pots from October to January 2016, with the PIONNER 

30F53VYH corn hybrid. 500 kg ha-1 of formulated fertilizer 8-20-20 and 150 kg ha-1 of urea 

were used for fertilization, totaling 107.5 kg ha-1 of nitrogen, 100 kg ha-1 of P2O5 and 100 kg 

ha-1 of K2O applied to the furrow of planting. The following parameters were analyzed: aerial 

part length. The results show that for plant height, the depth of 6 cm depth of fertilizer 

deposition and sowing at 3 cm presented the highest averages. For all treatments the sowing 

at 3 cm was higher while the control was the one who presented the lowest averages. 

 
Keywords: fertilization, germination, hybrid, productivity 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais, se faz necessário aumentar a produtividade das lavouras plantadas 

com cultivo de milho, pois segundo dados da CONAB – Companhia Nacional de 

Abastecimento, houve uma redução na área plantada com a cultura. As baixas médias 

produtivas do milho no Brasil estão relacionadas a vários fatores, destes, a adubação tem 

grande relevância, quando para o alcance de altas produtividades, tanto da produção de grãos, 

quanto de forragem (GOLDSCHMIDT, 2016). 

Ao lado do nitrogênio, a deficiência do potássio (K) limita a produtividade do 

milho. As concentrações do nutriente K no solo, com valores inferiores ao recomendado, 

promove baixo crescimento do milho, assim como a fragilidade dos seus tecidos e maior 

sensibilidade à seca (Da COSTA, 2017). 
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A profundidade de semeadura é um dos fatores que mais influenciam na emergência 

e no desenvolvimento vegetativo da cultura, sendo condicionada pela temperatura, teor de 

água e tipo de solo, dentre outros fatores. A semente deve ser depositada a uma profundidade 

que permita um bom contato com o solo úmido, resultando em uma boa germinação 

(TEIXEIRA et al., 2018). 

Quando é realizada a distribuição do fertilizante em mistura com as sementes, sem 

a correta distância de profundidade entre eles, é acarretado danos à germinação, como 

também, estimulado o desenvolvimento superficial das raízes e desenvolvimento de plantas 

que apresentam baixo volume radicular, que além de ser superficial, possui pouca capacidade 

de explorar a fertilidade natural do solo, e principalmente,  sofrem maior perda de 

produtividade quando na ocorrência de estiagem (BIULCHI, 2012). 

O uso crescente de fertilizantes para corrigir o problema da baixa disponibilidade 

no solo exerce forte impacto econômico e ambiental, visto que os processos químicos para 

a produção desses fertilizantes são de custo elevado, em termos energéticos, além de 

utilizarem fontes não-renováveis e finitas de energia (OLIVEIRA et al., 2012). Desta forma, 

faz se necessários estudos com o intuito de aumentar a eficiência na utilização desses 

fertilizantes nos sistemas agrícolas mantendo o equilíbrio ecológico. A partir disso, objetivou 

– se com esse trabalho identificar a influência da profundidade de semeadura e adubação no 

desenvolvimento inicial na cultura do milho. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Campus Professora 

Cinobelina Elvas (CPCE), da Universidade Federal do Piauí (UFPI), situado no município 

de Bom Jesus, Piauí, nas coordenadas geográficas 09º04’28” S, 44º21’31” W e altitude média 

de 277 m. A classificação do clima é Tropical classificado por Köppen como Cwa, com 

estação quente e úmido e precipitação pluvial média entre 900 e 1200 mm ano-1 distribuídos 

entre os meses de novembro a abril.  

O estudo foi desenvolvido na safra 2016-2017. O experimento foi distribuído em 

esquema fatorial (2 x 3) + 2 num delineamento inteiramente casualizado, sendo os fatores: 

duas profundidades de semeadura da semente (3 e 5 cm), combinadas com três 

profundidades de deposição de adubo (6, 12 e 18 cm) e testemunha para as profundidades 

de 3 e 5 cm que não receberam adubo, contando cada tratamento com três repetições, 

totalizando 24 repetições.  
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O experimento foi conduzido em vasos no período de outubro a janeiro de 2016, 

com o híbrido de milho PIONNER 30F53VYH, escolhido por ser um híbrido que apresenta 

alto potencial produtivo, com sanidade foliar e de grãos, possuir bom ciclo e excelente 

uniformidade de planta e espiga, elevado potencial produtivo, além de apresentar alta 

resposta ao manejo e ser uma excelente opção para silagem (NUMMER e GRIECO, 2016). 

Em cada vaso foram semeadas cinco plantas e foi realizado o desbaste no estádio 

V3 quando a planta apresentava três folhas totalmente desenvolvidas, deixando apenas uma 

planta por vaso. 

Foi utilizado para adubação 500 kg ha-1 do adubo formulado 8-20-20 e 150 kg ha-1 

de ureia que possui na sua formulação 45% de nitrogênio, totalizando 107,5 kg ha-1 de 

nitrogênio, 100 kg ha-1 de P2O5 e 100 kg ha-1 de K2O. O adubo foi aplicado no sulco do 

plantio sob as profundidades de 6, 12 e 18 centímetros de acordo com cada tratamento, com 

exceção a testemunha que não recebeu adubação no plantio.  

O comprimento da parte aérea das plântulas foi avaliado nos estágios fenológicos 

de V3, V5 e V8 com auxílio de régua milimetrada, efetuando-se as medições em centímetros 

e os resultados foram expressos em centímetros.  

Os dados referentes às avaliações foram submetidos ao software R (3.1.1) para 

análise da variância, comparando-se as médias pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05), realizando uma 

análise de fatorial duplo em delineamento inteiramente casualizado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra os valores médios da altura das plantas de milho no estágio V3, 

V5 e V8, em relação à profundidade de semeadura e de adubação. 

 
Tabela 1 - Altura das Plantas em estádios fenológicos V3, V5 e V8 em função da 

profundidade de plantio e profundidade de deposição de adubo, CPCE/UFPI, Bom Jesus 
– PI 

 
Profundidade 
do Adubo (cm) 

Estágio Fenológico 
V3 V5 V8 

 Profundidade de semeadura (cm) 
 3cm 5cm 3cm 5cm 3cm 5cm 
0cm 15 Da1 10,6 Db 58 Ca 49 Cb 87,6 Ba 71 Bb 
6cm 40,66 Aa 35,6 Ab 81,6 Aa 74 Ab 124 Aa 120 Aa 
12cm 33 Ba 30,3 Ba 72 Ba 70 Aa 116 Aa 112 Aa 
18cm 26 Ca 21,3 Cb 67,6 Ba 60 Bb 116,3 Aa 111 Aa 

CV% 7,4 4,16 4,37 
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C.V.%: coeficiente de variação experimental; 1médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e 

minúscula na mesma linha e época não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

 

A partir da tabela acima, observa-se que o tratamento testemunha foi o que 

apresentou as menores médias de altura da planta, enquanto o melhor resultado foi obtido 

no tratamento que recebeu o adubo a 6 cm de profundidade, com as melhores médias de 

altura de planta para as duas profundidades de semeadura. Estes resultados podem estar 

relacionados a facilidade de acesso aos adubos disponíveis para a planta, proporcionando 

eficiência quando comparado a não aplicação. 

Segundo Teixeira 2018, tratamentos onde as plantas apresentam-se mais altas 

podem indicar que estas estejam mais bem nutridas, com maior disponibilidade de N, que as 

plantas de porte menor, fator que será fundamental para a maior competitividade da cultura 

em relação a plantas daninhas no seu estabelecimento inicial no campo, diminuído também 

o ataque de pragas devido a compostos que são sintetizados pela planta quando esta se 

encontra em adequado estado nutricional. 

No estágio V3 houve diferença significativa para todos os tratamentos em relação 

à profundidade de deposição do adubo. Os tratamentos compostos por menor distância 

entre o adubo e a semente foram os que apresentaram a maior média de altura de plantas. 

Isso pode ser explicado porque as plantas que não tinham adubo a pronta disposição, ou 

seja, que este estava mais profundo, tiveram que usar os fotoassimilados da fotossíntese para 

a produção de raízes a fim de que estas fossem em busca da interceptação do adubo, por 

outro lado os tratamentos onde o adubo estava  mais próximo, a 6 centímetros, usaram suas 

reservas para a produção de parte área, expressando esse desenvolvimento na altura de 

plantas (Singh et al., 2016).     

Ainda em V3, também houve diferença significativa entre as profundidades 

testadas, mostrando que para todas a profundidades de adubação a semeadura a 3 cm foi 

superior a de 5 cm. Uma das possíveis causas desse resultado é que as plantas a 3 cm não 

enfrentaram resistência do solo para chegar até a superfície após a germinação, além disso, 

profundidades maiores interferem positivamente em solos arenosos, pois possibilita maior 

umidade em contato com as sementes, fator essencial para germinação. Porém, como o 

experimento aconteceu em condições controladas, onde não houve situações de estresse 

hídrico, esse fator foi anulado e as sementes que estavam em uma profundidade mais 

superficial tiveram uma maior velocidade de germinação e portanto, mais graus dias para que 
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pudessem se desenvolver e assim acabaram possuindo maiores médias de altura. Esse 

resultado se repetiu de modo geral para o estágio V5.  

Entretanto, no estágio de V8, pode-se observar que a média da altura das plantas 

não diferiu significativamente entre si em relação a profundidade de adubação, com exceção 

a testemunha que apresentou médias inferiores aos demais tratamentos, isso também 

aconteceu comparando-se as profundidades de semeadura. Isso aconteceu porque à medida 

que as plantas crescem, elas tendem a uma uniformidade quanto a estabilidade da cultura no 

campo. 

 

CONCLUSÕES 

 
A partir dos resultados desse trabalho foi possível observar que o milho responde 

bem a disponibilidade de adubo nas fases inicias de desenvolvimento, mostrando a 

importância do correto manejo da adubação quando se visa uma máxima produtividade;  

Observou - se também que a profundidade de 3 centímetros de semeadura favorece 

o melhor desenvolvimento inicial da cultura do milho em campo quando as necessidades 

hídricas estão favoráveis;  

A profundidade de 6 centímetros do adubo em relação a semente favorece a 

velocidade de interceptação do mesmo pela cultura; no entanto há a necessidade de novos 

trabalhos que que estudem a relação entre a profundidade de semeadura e adubação, visando 

auxiliar o produtor na melhor tomada de decisão durante o plantio.   
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Resumo: O objetivo desse trabalho foi avaliar a área foliar do algodoeiro submetido a 

diferentes doses de K. O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) na cidade de Bom Jesus – PI.  O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado 

(DIC) com esquema fatorial 3 X 3 + Testemunha, constituído por três níveis de saturação 

por bases (V%) (50; 60 e 70%) e três concentrações doses de adubação potássica (50% abaixo 

da recomendada; recomendada de acordo com a análise do solo; 50% acima da recomendada) 

e Testemunha, sem aplicação de K, com quatro repetições, totalizando 48 unidades 

experimentais representadas por vasosObservou-se que a adubação de potássio após os 20, 

60 e 80 dias após a emergência (DAE) influenciou na área foliar da cultura do algodão, onde 

aos 80 DAE que apresentou os melhores valores ao desenvolvimento da área foliar. 

Palavras-chaves: Gossypium L., algodão, potássio 

 

Potassium fertilization in cotton crop 

Abstract: The experiment was conducted at the Federal University of Piauí (UFPI) in the 

city of Bom Jesus - PI. A completely randomized design (DIC) with factorial scheme 3 X 3 

+ Witness, consisting of three levels of base saturation (V%) (50; 60 and 70%) and three 

concentrations of potassium fertilization (50% below recommended levels; , according to 

the soil analysis, 50% higher than the recommended one) and Witness, without application 

of K, with four replications, totaling 48 experimental units represented by vessels. The 

objective of this work was to evaluate the response of the cotton plant to the application of 

K doses and the interaction between this nutrient to obtain leaf area. It was observed that 

potassium fertilization after 20, 60 and 80 days after emergence (AED) influenced the leaf 

area of the cotton crop, where 80 DAE presented the best values for leaf area development. 

Keywords: fertilization, cotton, potassium 

 

 

 

 

mailto:kyvia.noleto@gmail.com.br
mailto:medeiros.jc@gmail.com
mailto:artur.agro@usp.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gossypium


Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

94 

INTRODUÇÃO 

 
O cerrado é uma região de solo com uma grande deficiência nutricional, onde a 

necessidade de adubação é indispensável para melhorias na produção das culturas, sendo que 

a adubação potássica (K), no algodoeiro é considerada essencial ao desenvolvimento da 

cultura (CARVALHO., et al 2005). 

 A adubação da cultura do algodoeiro é de acordo com os estágios fenológicos da 

mesma, sendo que no processo de crescimento meristemático e extensão das células vegetais 

tem a dependência do potássio, ou seja, durante todo o processo de alongamento celular a 

cultura tem uma grande dependente do potássica (CAKMAK, 2015).  

Para a obtenção de uma fibra de qualidade no algodoeiro é necessário que seja feita 

corretamente a adubação de potássio, mantendo a área foliar da cultura adequada ao 

desenvolvimento dos capulhos e obtenção da fibra ( CARVALHO., et al 2001). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a área foliar do algodoeiro submetido a 

diferentes doses de potássio. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O experimento foi desenvolvido em condições de casa de vegetação pertencente à 

Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), na cidade de Bom Jesus/PI, no período de 

agosto a novembro de 2017, cujas coordenadas geográficas são as seguintes: 09°04’28’’ de 

latitude Sul, 44°21’31’’ de longitude oeste do meridiano de Greenwich, tendo altitude de 277 

m.  

O experimento foi realizado com o delinamento inteiramente casualizado (DIC) 

com esquema fatorial 3 X 3 + Testemunha, constituído por três níveis de saturação por bases 

(V%) (50; 60 e 70%) e três doses de adubação potássica (50% abaixo da recomendada; 

recomendada de acordo com a análise do solo; 50% acima da recomendada) e Testemunha, 

sem aplicação de K, com quatro repetições, totalizando 48 unidades experimentais 

representadas por vasos. 

Foram analisados os efeitos dos fatores Saturação por bases, cuja fonte foi o calcário 

dolomítico (PRNT 100) e dose de K, utilizando como fonte o Cloreto de Potássio (KCl), 

com a seguinte garantia: 60 % de K2O, isolados e conjuntos sobre o crescimento do 

algodoeiro herbáceo variedade FM 975 WS, destacando-se entre as variedades de algodoeiro 

recomendadas para o plantio no semiárido nordestino, onde foram semeado 6 sementes por 

vaso, posteriormente fazendo o desbaste e deixando apenas uma planta. 
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As doses de KCl foram aplicadas em fundação e aos 20 e 40 dias após a semeadura, 

segundo os tratamentos: 633,3 mg.vaso-1 (50% abaixo da dose recomendada); 1266,6 

mg.vaso-1 (dose recomendada) e 1900,0 mg.vaso-1 (50% acima da dose recomendada). 

O crescimento foi avaliado a intervalo de vinte dias a partir da emergência das 

plântulas, obtendo-se dados das seguintes variáveis: área foliar a partir da equação proposta 

por Grimes & Carter (1969), em que: Y é a área foliar e x é o comprimento da nervura 

principal de cada folha do algodoeiro. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas entre si pelo teste de Tukey a 1% (*) 5% (**) de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 1 são os resultados da área foliar do algodão em relação as doses de 

potássio depois dos 20 DAE, sendo que com a aplicação das doses de 500mg e 1000mg  

houve um aumento no tamanho da área  foliar, no entanto com adições de doses superiores 

houve o diminuição na área foliar, estando de acordo com (Malavolta et al., 1989), onde para 

todos os tratamentos, nas concentrações de potássio nas folhas foram consideradas 

adequadas. 

 
Figura 1 - Área foliar (cm2) de algodoeiro aos 20 dias após a emergência (DAE) em função 

da adubação potássica. UFPI/CPCE, Bom Jesus - PI, 2017 

 

  



Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

96 

Figura 2 - Área foliar (cm2) de algodoeiro aos 60 dias (A) e aos 80 dias (B) após a 

emergência (DAE) em função da adubação potássica. UFPI/CPCE, Bom Jesus - PI, 2017 

 

 
Na figura 2 os resultados aos 60 DAE foram em uma escala crescente em relação a 

nutrição e ao tamanho da área foliar, onde percebe que esse estágio da planta se tem uma 

maior exigência do nutriente, e as 80 DAE houve um aumento bem elevado no tamanho da 

área foliar. 

 

CONCLUSÕES 

 
A área foliar da cultura do algodão obteve cresciemnto aos 20 DAE, com as doses 

de 500 e 1000 mg, e as demais apresentaram uma redução, já as 60 e 80 DAE percebemos 

que a medida que a as doses da adubação foi amentando a área foliar da cultura aumenta.  
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Resumo: A espécie Handroanthus chrysotrichus vem sendo bastante utilizada em territórios 

brasileiros para arborização. Os substratos utilizados para a produção de mudas podem 

influenciar diretamente a germinação e desenvolvimento. Objetivou-se com esse trabalho 

analisar a emergência, crescimento inicial e teor de clorofila das mudas em relação aos 

diferentes tipos de substratos. O experimento foi executado em um Delineamento 

Inteiramente Casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quinze repetições, totalizando 75 

mudas. As analises foram realizadas diariamente por 30 dias. Os tratamentos foram: 100% 

areia; 50% terra, 50% de esterco bovino; 50% terra, 50% esterco caprino; 50% terra, 50% 

esterco de coelho; 50% terra, 50% vermiculita. As variáveis analisadas foram: índice de 

velocidade de germinação; porcentagem de germinação; altura das plântulas; número de 

folhas; clorofila A; clorofila B; clorofila total. Os dados demonstram que as misturas mais 

eficientes são 50% areia + 50% esterco de bovino e T4 50% areia + 50% vermiculita, onde 

os mesmos proporcionaram melhores resultados em todas as variáveis analisadas.   

 
Palavras–chave: espécies nativas, germinação, semeadura 

 

Emergence Evaluation, Initial Growth And Leaf Chlorophyll Content Of Ipê-
Amarelo (Handroanthus chrysotrichus (Mart.ex A.DC.) Mattos) Submitted To 
Different Substrates. 
 

Abstract: The species Handroanthus chrysotrichus has been used extensively in Brazilian 

territories for urban afforestation. The substrates used for the seedlings can directly influence 

the germination favoring or impairing the germination of the seeds. The present study aims 

to investigate the seed germination, initial growth and leaf chlorophyll content of the 

seedlings in relation to the different types of substrates. The experiment was carried out using 
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a Completely Randomized Design (DIC), containing 5 treatments and 15 replications, 

making a total of 75 seedlings. The analyzes were performed daily for 30 days. The treatments 

were: 100% sand; 50% soil, 50% bovine manure; 50% soil, 50% goat manure; 50% soil, 50% 

rabbit manure; 50% earth, 50% vermiculite. The analyzed variables were: germination rate 

index; percentage of germination; height of seedlings; number of leaves; chlorophyll A; 

chlorophyll B; total chlorophyll. The data show that the most efficient mixtures are 50% 

sand + 50% bovine manure and 50% sand + 50% vermiculite T4, where they provide better 

results in all analyzed variables. 

 
Keywords: forest species, germination, seeding 

 

INTRODUÇÃO 

 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos conhecida popularmente como ipê-

amarelo, ipê-do-cerrado, ipê ovo-de-macuco, ipê-pardo, ipê-tabaco, ipê-uva, paud’arco, pau-

d’arco-amarelo, piúva-amarela, e tamurá-tuíra. Pertence à família bignoniaceae, e pode atingir 

de 5 a 25 metros de altura, possui um tronco cilíndrico reto que pode medir de 20 a 90 

centímetros de diâmetro e a copa de 3 a 8 metros de diâmetro (FERREIRA; CHALUB; 

MUXFELDT, 2004). 

A produção de mudas florestais, em qualidade e quantidade, é uma das fases mais 

importantes para o estabelecimento de bons povoamentos florestais. Várias pesquisas 

científicas e avanços técnicos têm sido realizados com o objetivo de melhorar a qualidade 

das mudas, assegurando boa adaptação e crescimento após o plantio (GONÇALVES et al., 

2005).  

A utilização de um substrato apropriado é capaz de permitir uma boa fertilização e 

um manejo hídrico propício para o avanço do sistema radicular. O desenvolvimento das 

sementes é instigado pelo substrato, pois fatores como estrutura, sistema radicular, estado 

nutricional das plantas, grau de infestação de patógenos, luminosidade entre outros, podem 

variar de acordo com o material utilizado, beneficiando ou prejudicando a germinação das 

sementes. Os estercos são utilizados na composição de substratos, pois estimula os processos 

microbianos e tem características favoráveis para a melhoria dos atributos físico-químicos 

(MORAIS et al., 2012). 
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O presente trabalho objetivou avaliar a emergência, crescimento inicial e o teor de 

clorofila de ipê amarelo (Handroanthus chrysotrichus (Mart.ex A.DC.) Mattos) em função de 

diferentes substratos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no viveiro florestal da Universidade Federal do Piauí 

- UFPI, Campus Professora Cinobelina Elvas – CPCE, na cidade de Bom Jesus, Estado do 

Piauí.  

As sementes de Ipê-Amarelo (Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex A.DC.) Mattos) 

foram coletadas de uma única arvore matriz, localizada na cidade de Palmeira do Piauí, sendo 

selecionadas sementes no mesmo ponto de maturação. Foi realizado o beneficiamento 

manual, constituindo-se na eliminação das sementes imaturas ou danificadas, sem tratamento 

para quebra de dormência. 

Os tratamentos foram constituídos de cinco (5) substratos: T1 – 50% esterco 

caprino + 50% areia; T2 – 50% esterco de coelho + 50% areia; T3 – 50% esterco de bovino 

+ 50% areia; T4 – 50% vermiculita + 50% areia e T5 – 100% areia. 

Os estercos de caprino e bovino depois de curtidos, foram misturados conforme 

os tratamentos, onde foram acondicionados em tubetes de polietileno de formato cilíndrico-

cônico e capacidade de 100 cm3. A semeadura foi realizada no dia 28 de setembro de 2018, 

a 1 cm de profundidade, utilizando uma semente por recipiente. A irrigação foi realizada 

diariamente durante trinta dias.  

As avaliações de germinação das sementes foram realizadas diariamente, desde o 

início do teste até o seu encerramento, sendo verificado durante trinta (30) dias. O processo 

adotado para as análises consistiu nas orientações da RAS (Brasil. 2009), onde julga sementes 

germinadas a partir de que originam plântulas normais, apresentando todas as suas estruturas 

fundamentais.  

A influência dos substratos sobre o desempenho de plântulas foi avaliada por meio 

dos testes: Porcentagem de Germinação (%G) = calculado de acordo com Labouriau & 

Valadares (1976): PG = (N/A).100. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) = calculado 

de acordo com Maguire (1962): IVG= N1/DQ +N2/D2 + .... + Nn/Dn. Altura das 

plântulas= medida com o auxílio de uma régua milimétrica. Número de folhas= avaliado o 

número de folhas presentes em cada plântula dos tratamentos. Teor de Clorofila= realizado 

com o auxílio do clorofiLOG - CFL1030. 
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O delineamento experimental executado foi o Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC), com cinco tratamentos e quinze repetições, totalizando setenta e cinco 

(75) mudas. Os dados foram submetidos ao teste F, através de análise de variância 

(ANOVA), e as médias quando significativas submetidas ao teste de Tukey (0.05%) 

empregando-se o programa estatístico R versão 3.4.1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Os substratos utilizados influenciaram a emergência e desenvolvimento das mudas 

de ipê (p≤0,05). O efeito médio dos diferentes estercos sobre as variáveis do IVG, %G, AP, 

NF, CLA, CLB e CLT, podem ser visualizados na Tabela 1. 

Verificando a variável IVG, pode-se observar que houve uma diferença significativa 

entre os tratamentos, entretanto T3 E T4 apresentaram os melhores resultados. A menor 

velocidade de germinação foi analisada nos substratos T5, T1e seguido do T2. A menor 

velocidade de germinação foi analisada nos substratos T5, T1e seguido do T2. Segundo 

Oliveira et al. (2008) quanto maior o índice, utilizado por Maguire, maior será a velocidade 

de germinação das sementes. Com relação aos substratos que apresentaram um baixo IVG 

podem ter se dado em função da temperatura do ambiente, onde os aspectos físicos como a 

porosidade ou a retenção e distribuição da água, relacionada à elevada temperatura, pode ter 

sido inapropriado para a germinação, retardando seu processo e impedindo a semente de 

expressar seu máximo potencial 

 

Tabela 1 – Valores das médias de IVG = Ìndice de Velocidade de Germinação; %G = 
Porcentagem de Germinação; AP= Altura das plântulas; NF= Número de folhas; CLA= 
Clorifla A; CLB= Clorofila B; CLT= Clorofila Total; em relação ao efeito dos substratos 

das mudas de Ipê-Amarelo (Handroanthus chrysotrichus (Mart. Ex A.DC.) Mattos). 
Substratos IVG %G AP (cm) NF CLA CLB CLT 

T1 0.04 b 80 a 3.07 a 3.47 a 16.20 a 3.04 a 19.24 a 

T2 0 c 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 0 b 
T3 0.08 a 100 a 3.89 a 5.33 a 22.02 a 4.45 a 26.47 a 

T4 0.06 ab 86.67 a 3.98 a 5.27 a 19.84 a 4.11 a 23.95 a 
T5 0.05 b 86.67 a 3.31 a 4.20 a 20.71 a 4.62 a 25.33 a 

Médias seguidas de letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. 

T1=50% esterco caprino + 50% areia; T2= 50% esterco de coelho + 50% areia; T3= 50% esterco de bovino 
+ 50% areia; T4= 50% vermiculita + 50% areia e T5= 100% areia. 
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Os substratos T1, T3, T4 e T5, não diferiram entre si nas seguintes variáveis %G, 

AP, NF, CLA, CLB e CLT, possuindo as melhores médias.  

O uso de produtos de origem vegetal e animal, como o esterco bovino, promove o 

abastecimento equilibrado dos nutrientes às plantas e reduz de modo considerável as perdas 

por lixiviação, pois melhora as funções química, física e biológica desses solos. O esterco 

apresenta efeitos benéficos com microrganismos do solo, podendo diminuir a sua densidade, 

melhorar a sua estrutura, proporcionar a estabilidade de seus agregados, aumentar a 

capacidade de infiltração de água, aeração e melhorar a penetração radicular (ANDREOLA 

et al., 2000). Os substratos com qualidade química e física irão proporcionar uma boa 

capacidade de retenção de água e aeração, como também alta quantidade de nutrientes 

disponíveis para a planta. 

Com um comportamento totalmente oposto aos demais substratos, o T2 

apresentou resultados inferiores em todas as variáveis analisadas na tabela, não havendo 

nenhuma germinação no período analisado, sendo assim, obteve resultados nulos em todos 

os quesitos de avaliação. Segundo Júnior et al. (2006) o substrato pode induzir ou anular a 

germinação das sementes, onde atributos como aeração, estrutura, capacidade de retenção 

de água, grau de infestação de patógenos, entre outros, podem beneficiar ou prejudicar a 

germinação das sementes. 

 

CONCLUSÕES 

 
Por meio dos resultados obtidos se torna viável a indicação do substrato T3 (50% 

esterco de bovino + 50% areia) ou T4 (50% vermiculita + 50% areia), onde os mesmos 

proporcionaram melhores resultados em todas as variáveis analisadas.   
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Resumo: A antracnose é causada pelo fungo Colletotrichum musae, sendo considerada uma das 

doenças mais importantes em pós-colheita de banana. Devido ao uso excessivo de defensivos 

agrícolas, tem-se buscado métodos alternativos, como o uso de óleos essenciais, visando a 

inibição do crescimento micelial e a germinação de esporos. Assim, objetivou-se com o 

presente estudo avaliar o potencial fungitóxico do óleo essencial do híbrido Eucalyptus 

urograndis no desenvolvimento da antracnose em pós-colheita de frutos de banana “prata”. 

Para avaliar a inibição de germinação dos esporos, utilizou-se isolados do patógeno, em 

concentrações de 0,05%, 0,5% e 1,0% do óleo essencial. Foi realizado o teste de inibição do 

desenvolvimento de germinação de conídios, nas concentrações citadas. Para avaliar o efeito 

protetivo do óleo essencial, as inoculações foram realizadas posteriores aos tratamentos com 

as concentrações indicadas. A inibição de esporos foi de 72,68% no tratamento de 1%. A 

severidade da doença teve um decréscimo de 2,63 cm² para 2,62 cm², 2,40 cm² e 2,24 cm² 

com o aumento das concentrações, respectivamente. Verificou-se que o óleo essencial do 

híbrido Eucalyptus urograndis testado possui potencial no controle de C. musae em frutos de 

banana “prata”. 

 
Palavras-chave: controle alternativo, esporulação, germinação, inoculação 

 
Abstract: The anthracnose is caused by the fungus Colletotrichum musae, being considered one 

of the most important diseases in post-harvest of banana. Due to the excessive use of 

pesticides, alternative methods have been sought, such as the use of essential oils, aimed at 

inhibiting mycelial growth and spore germination. Thus, the objective of this study was to 

evaluate the fungitoxic potential of the essential oil of Eucalyptus urograndis hybrid in the 

development of post-harvest anthracnose of "silver" banana fruits. To evaluate the inhibition 

of spore germination, isolates of the pathogen were used in concentrations of 0.05%, 0.5% 

and 1.0% of the essential oil. The inhibition test of the development of conidial germination 

was carried out in the mentioned concentrations. To evaluate the protective effect of 

essential oil, inoculations were performed after treatments at the indicated concentrations. 
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Spore inhibition was 72.68% in the 1% treatment. The severity of the disease had a decrease 

of 263 cm² to 2.62 cm², 2.40 cm² and 2.24 cm², respectively, with increasing concentrations, 

respectively. It was verified that the essential oil of the hybrid Eucalyptus urograndis tested has 

potential in the control of C. musae in "silver" banana fruits. 

 
Keywords: alternative control, sporulation, germination, inoculation 

 
INTRODUÇÃO 

 
A banana é uma das frutas mais populares do mundo, consumida mundialmente, 

sendo símbolo dos países tropicais. Além do sabor, são vários os atrativos nutricionais de 

estímulo ao seu consumo, rica em vitaminas A, C, fibras e Potássio. Estima-se que, 

globalmente, a área cultivada é de 10 milhões de hectares, produzindo cerca de 84 milhões 

de toneladas, dos quais pouco mais de 10% são exportados. Os principais países 

produtores são: Índia, Brasil, Equador, Colômbia, Indonésia, Filipinas e China. Na América 

do Sul, as condições ecológicas favorecem o seu desenvolvimento, sendo o Brasil o maior 

produtor (RUSH; THEIS, 2015). 

No entanto, a incidência de patógenos causadores de doenças pós-colheita é um 

dos problemas que prejudicam a qualidade dos frutos e que tem limitado a exportação 

brasileira. No caso da banana, várias podridões podem ocorrer nessa fase, porém, o maior 

destaque é dado à antracnose, causada pelo fungo Colletotrichum musae, que se manifesta, 

principalmente, na fruta madura. É uma das doenças mais severas, causando perdas de até 

40% dos frutos comercializáveis. Por ser uma infecção latente, os esporos infectam a 

banana imatura ainda no campo, mas os sintomas ocorrem no estágio de maturação, como 

manchas pretas ou marrons na casca, que podem ter tamanhos variados e conter acérvulos 

de coloração salmão (RANASINGHE et al., 2005).  

Atualmente, os fungicidas são os produtos mais utilizados no controle de doenças 

fúngicas, porém, a preocupação com a saúde humana e o meio ambiente faz com que 

métodos de controle alternativos sejam utilizados para minimizar os danos causados nos 

frutos. Dentre eles, o uso de óleos essenciais obtido das folhas do gênero Eucalyptus, que 

tem se destacado por apresentar propriedades antimicrobianas que causam efeito tóxico ao 

patógeno. 

Considerando a alta demanda de alimentos saudáveis, o impacto das doenças 

fúngicas e o potencial dos óleos essenciais, objetivou-se com o presente estudo avaliar o 
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potencial antifúngico do óleo essencial de Eucalyptus urograndis no controle da antracnose na 

banana “prata”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi conduzido no laboratório de Fitopatologia da Universidade 

Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas. Os frutos de banana utilizados no 

experimento foram obtidos no município de Bom Jesus-PI. Após a obtenção dos cachos, 

estes foram limpos e desinfestados em solução de hipoclorito de sódio 0,5%. 

Foi verificada a sensibilidade dos conídios do isolado de Colletotrichum musae na 

presença do óleo de Eucalyptus urograndis nas concentrações de 0,05%, 0,5% e 1%. Para avaliar 

a inibição de germinação dos esporos, utilizou-se o mesmo isolado a partir de culturas com 

sete dias de crescimento. O teste de inibição foi realizado com a adição de alíquotas de 40 

µL da suspenção de conídios, seguidos de 40 µL do óleo nas concentrações indicadas. A 

testemunha consistiu da suspenção de conídios em água destilada esterilizada. Cada alíquota 

foi colocada em um dos poços de placas de microtitulação descartável com 96 poços, fundo 

chato, sem tampa e estéril. Foram considerados conídios germinados aqueles que 

apresentaram tubo germinativo com comprimento de, no mínimo, uma vez o tamanho do 

conídio. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições, 

em que cada parcela consistiu de quatro cavidades onde contou-se 50 conídios por cavidade, 

totalizando 200 conídios por parcela. Aplicou-se a análise de variância (ANOVA) e, havendo 

significância a 5% de probabilidade pelo teste F, compararam-se às médias dos tratamentos 

por meio do teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Essas análises estatísticas foram 

realizadas por meio do programa estatístico R versão 2.15.3. 

O tratamento preventivo consistiu na aplicação dos óleos nos frutos nas mesmas 

concentrações descritas acima. 24 após o tratamento foi realizado a inoculação. Cinco 

orifícios foram feitos, em dois pontos distintos do fruto (sendo oito frutos por repetição). A 

inoculação consistiu na adição de um disco de BDA contendo as estruturas do patógeno, 

retirado de uma colônia com sete dias de desenvolvimento. A testemunha não recebeu o 

tratamento preventivo. A avaliação da severidade foi determinada medindo-se o tamanho da 

lesão causada nos frutos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e oito repetições. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e as médias comparadas por meio de regressão pelo programa estatístico R 

versão 2.15.3. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O teste de inibição teve como resultado, a baixa inibição dos esporos com a 

utilização de água destilada (testemunha), obtendo valor de apenas 5,42%. Na concentração 

de 0,05% houve um aumento significativo, passando para 31,03% de inibição, na 

concentração de 0,5% uma inibição de 55,27% e na dose de 1% do óleo essencial um valor 

de 72,68% (Tabela 1). Os resultados de severidade, encontrados na Figura 1, mostram que a 

testemunha e a menor concentração (0,05%) tiveram valores muito próximos com 2,63 cm2 

e 2,62 cm2 respectivamente. Porém, na concentração de 0,5% a severidade foi menor, com 

valor de 2,40 cm², decrescendo ainda mais com a concentração de 1,0%, chegando a um 

valor de 2,24 cm². 

 

Tabela 1- Inibição da germinação (%) dos esporos de Colletotrichum sp. promovida pela 

concentração   do óleo essencial de Eucalyptus urograndis. 

Doses 

 0* 0,05% 0,5% 1,0% 

% inibição 5,42 a 31, 03 b 55,27 c 72,68 d 

Médias seguidas pela mesma letra na linha, para cada concentração, não diferem entre si pelo teste de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade (CV % = 12,97).  

*A concentração zero refere-se à testemunha (água destilada esterilizada). 

Figura 1 – Severidade (cm²) no tratamento preventivo da antracnose nas concentrações de 
0,05%, 0,5% e 1,0% de óleo essencial de Eucalyptus urograndis. 
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A inibição da germinação de esporos pode ser explicada pela a ação fungitóxica do 

óleo utilizado sobre o patógeno, inibindo assim o seu crescimento. Resultados in vitro obtidos 

por Carré et al. (2006) sobre o efeito de Artemisia camphorata e quitosana no crescimento 

micelial e esporulação de Colletotrichum musae, demonstraram inibição de 41% no crescimento 

micelial de 86% na esporulação, em meio sólido. Sousa et al. (2012), em trabalho com 

controle de Colletotrichum gloeosporioides, em pimenta, observaram que a partir da concentração 

de 1% do óleo de Eucalypto que se obteve a inibição do crescimento, diferindo assim da 

testemunha. 

A diminuição do tamanho das lesões dos frutos e a severidade consequentemente, 

mostram a eficiência do uso do óleo de Eucalyptus no controle da antracnose. Canelossi et al. 

(2009), avaliando óleos essenciais no controle pós-colheita de C. gloeosporioides em mamão, 

observaram menor área com lesão abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e 

menor severidade para os frutos tratados com óleo de Cymbopogon citratus, quando inoculados 

após as 24h. 

 

CONCLUSÕES 

 
O óleo essencial do híbrido Eucalyptus urograndis apresenta potencial fungitóxico 

no controle de C. musae em frutos de banana “prata”. 

A sua utilização pode ser uma opção de controle em cultivos orgânicos ou em 

cultivos convencionais em sistema de manejo integrado, reduzindo assim, a aplicação de 

fungicidas comerciais. 
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Resumo: Objetivou-se realizar um levantamento dos casos clínicos de caprinos e ovinos 

diagnosticados com urolitíase atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal do 

Piauí. Para isso, utilizaram-se informações obtidas em arquivos físicos e computadorizados 

de 43 pequenos ruminantes atendidos entre os anos de 2002 a 2016, levando em consideração 

a espécie caprina e ovina, raça, idade e a conclusão clínica. No estudo em questão, a urolitíase 

foi mais observada em ovinos (53,5%), principalmente na raça Santa Inês. Na espécie caprina 

a raça mais acometida foi a Anglonubiana (45%). A idade entre as duas espécies variou de 48 

meses a 1,8 meses. Quanto à resolução dos casos atendidos, 55,9% foram clínicos, 14,0% 

clínico e cirúrgico, 4,6% apenas cirúrgico, 9,3% casos de óbito, 4,6 % eutanásia, 2,3% para 

descarte e 9,3% não identificados. A urolitíase é uma doença que afeta principalmente 

animais confinados, com dietas desequilibradas e mal organizadas, castrados e que 

apresentam baixa ingestão de água. 

 
Palavras–chave: obstrução uretral, pequenos ruminantes, urólitos 

 

STUDY OF UROLITHIASIS CASES IN SMALL RUMINANTS SERVED IN 

THE CLINIC OFGREAT ANIMALS HVU-UFPI BETWEEN THE YEARS OF 

2002 AND 2016 

 
Abstract: The objective of this study was to evaluate the clinical cases of goats and sheep 

diagnosed with urolithiasis treated at the Veterinary Hospital of the Federal University of 

Piauí. . For this purpose, information obtained from physical and computer files of 43 small 

ruminants served between 2002 and 2016 were used, taking into account caprine and ovine 

species, breed, age and clinical conclusion. In the study in question, urolithiasis was more 

observed in sheep (53.5%), mainly in Santa Inês breed. In the caprine species the breed most 
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affected was Anglo-Australian (45%). The age between the two species ranged from 48 

months to 1.8 years. Regarding the resolution of the cases treated, 55.9% clinical, 14.0% 

clinical and surgical, 4.6% surgical, 9.3% death, 4.6% euthanasia, 2.3% discarded and 9.3% 

unidentified. Urolithiasis is a disease that mainly affects confined animals, with unbalanced 

and poorly organized diets, neutered and with low water intake. 

 
Keywords: urethral obstruction, small ruminants, uroliths 

 

INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, o Brasil tem aumentado de maneira significativa a sua exploração 

de caprinos e ovinos, intensificando uma maior produção e maior ganho comercial. Junto a 

isso, aumentou-se também a qualidade genética, manejo intensivo e dietas com altas 

quantidades de concentrados, gerando grandes problemas de saúde a esses animais. Um dos 

grandes problemas vistos diante desse cenário é a urolitíase obstrutiva, que gera grandes 

perdas pela alta mortalidade e principalmente pela perca de animais de alto valor genético 

(AFONSO; GUARANÁ, 2008). 

A urolitíase obstrutiva é uma enfermidade que se caracteriza por três fases, na qual a 

primeira se apresenta através de sinais de dor, membros posteriores distendidos e contrações 

abdominais. Na segunda fase, observa-se ruptura da uretra, aumento do volume peniano e 

abdominal, característico de edema. A terceira fase está relacionada à ruptura de bexiga e a 

consequente morte do animal. Após o aparecimento dos sinais clínicos, torna-se difícil sua 

reversão e um dos tratamentos é o cirúrgico, onde leva o animal a incapacidade reprodutiva 

(DÓRIA et al., 2007). 

Objetivou-se realizar um levantamento dos casos clínicos de caprinos e ovinos 

diagnosticados com urolitíase atendidos no Hospital Veterinário Universitário, no setor da 

Clínica de Grandes Animais, na Universidade Federal do Piauí entre os anos de 2002 e 2016, 

registrando a quantidade de animais atendidos por espécie, idade, raça, tipo de procedimento 

realizado, sendo esse último definido em clínico ou cirúrgico, óbito, eutanásia e descarte. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 
A pesquisa foi realizada no Hospital Veterinário universitário (HVU) no setor da 

Clínica de Grandes Animais (CGA), na Universidade Federal do Piauí (UFPI), município de 

Teresina no estado do Piauí. Foram utilizadas as fichas dos atendimentos de casos clínico-

cirúrgicos de urolitíase em pequenos ruminantes na CGA/HVU dos anos de 2002 a 2016, 

sendo seu registro físico ou computadorizado, depois transcritos em planilhas e organizados 

de acordo com a necessidade de estudo. 

Em planilha, os dados foram organizados por espécie, idade, raça, gênero e pelo 

tipo de caso (clinico e cirúrgico, clínico, cirúrgico, óbito, descarte e eutanásia). Em seguida, 

os dados foram processados e dispostos em tabelas e gráficos para uma melhor didática. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a informatização e unificação dos dados com cruzamento destas informações, 

foi possível quantificar os casos de urolitíase em pequenos ruminantes atendidos nos anos 

de 2002 a 2016. Neste período foram atendidos 43 pequenos ruminantes diagnosticados com 

urolitíase na Clínica de Grande Animais-HVU-UFPI, dos quais 53,5% foram ovinos e 46,5% 

caprinos (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Quantidade de pequenos ruminantes com urolitíase atendidos na clínica de 

Grandes Animais – HVU – UFPI por espécie (ovino e caprino), no período de 2002 a 2016 
 

Ano                             Espécie Total de Casos 

OVINO CAPRINO 

2002 3 1  

2003 0 2 
2004 2 0 
2005 1 2 
2006 0 0 
2007 3 0 
2008 2 1 
2009 2 1 
2010 3 2 
2011 2 5 
2012*                           Ausente 
2013 1 1 
2014 3 5 
2015 1  
2016 0 0 

Total 23 20 43 

 
Todos os animais eram do sexo masculino e a idade variou de 2 meses a 48 meses 

em caprinos e 1,8 meses a 48 meses em ovinos. A raça mais acometida entre os ovinos foi a 
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Santa Inês, com 56,5% dos casos atendidos, e entre os caprinos, a raça Anglonubiana se 

destacou com 45%. Quanto à resolução dos casos atendidos, 55,9% foram clínicos, 14,0% 

clínico e cirúrgico, 4,6% apenas cirúrgico, 9,3% casos de óbito, 4,6 % eutanásia, 2,3% para 

descarte e 9,3% não identificados. 

A espécie ovina foi a mais acometida, totalizando 23 casos atendidos. Isso se deve 

ao fato da carne ovina ser mais apreciada quando comparada a caprina; por conter uma maior 

quantidade de gordura ela se torna mais saborosa e consequentemente mais atrativa, além de 

possuir textura fina, gordura branca e compacta, alta quantidade de proteínas, minerais, 

vitaminas e boa digestibilidade. Os produtores dão preferência a ovinocultura por permitir 

um manejo mais intenso e por questões culturais em relação aos caprinos (ARO; POLIZER; 

PENA, 2007).  

Um estudo realizado por Morais (2012) relatou que em um período de 10 anos 98 

pequenos ruminantes foram atendidos com casos de urolitíase obstrutiva, e destes 83,7% 

eram ovinos e 16,3% caprinos. No entanto, Riet-Correa et al. (2008), relataram que em 6 

anos 43 pequenos ruminantes foram atendidos no Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Campina Grande, com a mesma enfermidade no semiárido Paraibano, onde 65% 

eram ovinos e 35% caprinos. Isso mostra que em todos os relatos estudados em pequenos 

ruminantes acometidos por urolitíase os mais acometidos foram os ovinos. 

Só foram observados casos de urolitíase em machos. Os processos obstrutivos 

ocorrem quase que exclusivamente em machos, apesar da formação de cálculo ser 

provavelmente igual em ambos os sexos, porém as fêmeas possuem menores chances devido 

a questões anatômicas, uretra mais curta e de maior diâmetro. Quanto a idade dos animais, 

esta variou de 2 meses a 48 meses em caprinos e em ovinos de 1,8 meses a 48 meses 

(GUIMARÃES et al., 2012). 

A raça mais acometida entre os ovinos foi a Santa Inês, com 56,5% dos casos 

atendidos. Já entre os caprinos, a raça Anglonubiana apresentou-se com 45%. A maior 

ocorrência em ovinos Santa Inês se deve ao fato dessa raça predominar nas criações do 

Nordeste, entretanto, várias raças já foram estudadas e a incidência de urolitíase pode ser 

devido a variações raciais e por fatores característicos de cada animal, estando relacionada a 

variações no metabolismo da água e eficiência na absorção e excreção de minerais 

(GUIMARÃES et al., 2012). Quanto a resolução dos casos atendidos, 55,9% foram clínicos, 

14,0% clínico e cirúrgico, 4,6% apenas cirúrgico, 9,3% casos de óbito, 4,6 % eutanásia, 2,3% 
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para descarte e 9,3% não identificados. Em relação as outras informações como anamnese, 

exames laboratoriais e complementares não foram relatados nas fichas estudadas. 

 

CONCLUSÕES 

 

A urolitíase é uma enfermidade que acomete pequenos ruminantes independente 

da raça ou idade, mas afeta principalmente os animais do sexo masculino. O grande fator 

causador da doença é o manejo alimentar inadequado, portanto a melhor forma de tratar 

essa enfermidade é a adoção de medidas preventivas como o equilíbrio Ca:P, oferecer água 

em abundância e de qualidade aos animais e a adoção de dietas regulares. Além disso, o 

conhecimento do tipo de cálculo envolvido é de grande importância no tratamento dessa 

doença.  
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Resumo: Este trabalho desenvolve uma pesquisa pautada para estudar o gerenciamento da 

mobilidade, focando na política adotada pela Universidade Federal do Piauí no polo de Bom 

Jesus que ofertam ônibus para que seus discentes possam se locomover para instituição e 

voltar para casa. O uso dos ônibus para fins de estudo tem aumentado e a cada dia esta 

tendência traz consigo uma série de pontos positivos, mas também muitos pontos negativos. 

Dentre os negativos, a concentração, aliada à característica do comportamento humano 

contemporâneo que supervaloriza a necessidade de se ter um automóvel particular, aumenta 

as taxas de motorização nos ambientes urbanos. O objetivo dessa pesquisa foi saber como 

os discentes do curso de Engenharia Agronômica se sentem ao usar os coletivos oferecidos 

pela instituição que as oferecem de forma gratuita. O material usado para esse pesquisa foi 

um questionário contendo sete perguntas onde a mesma foi realizada com 25% (vinte e cinco 

por cento) dos discentes, cerca de 94 graduandos. Os resultados observados, no caso 

estudado do polo de Bom Jesus – Os discentes do curso de Engenharia Agronômica são 

dependentes dos transportes oferecidos pela instituição, cerca de 65% dos discentes 

entrevistados são dependentes desse meio de transporte onde o nível de satisfação chega a 

74,46%. 

 
Palavras–chave: Transporte. Locomoção. Automóvel.  

 

Level of satisfaction of users of bus routs of the Agronomic Engineering course 

 
Abstract: This work develops a research designed to study the management of mobility, 

focusing on the policy adopted by the Federal University of Piauí at Bom Jesus campus that 

offer buses so that its students can move to an institution and return home. The use of buses 

for study purposes has increased and each day this trend brings with it a number of positive 

points, but also many negative points. Among the negatives, concentration, coupled with the 

characteristic of contemporary human behavior that overestimates the need for a private car, 
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increases motorization rates in urban environments. The objective of this research was to 

know how the students of the Agronomic Engineering course feel when using the collectives 

offered by the institution that offer them for free. The material used for this research was a 

questionnaire containing seven questions where it was carried out with 25% (twenty five 

percent) of the students, about 94 undergraduates. The results observed, in the case studied 

at the pole of Bom Jesus - The students of the course of Agronomic Engineering are 

dependent on the transport offered by the institution, about 65% of the students interviewed 

are dependent on this means of transport where the level of satisfaction reaches 74, 46% 

 
Keywords: Transportation. Locomotion. Automobile. 

 

INTRODUÇÃO 

 
No mundo de hoje, a migração da zona rural para a zona urbana se torna mais 

crescente dia após dia. Segundo Peixoto (2009) esta tendência traz consigo uma série de 

pontos positivos, mas também muitos pontos negativos. Dentre os negativos, a 

concentração, aliada à característica do comportamento humano contemporâneo que 

supervaloriza a necessidade de se ter um automóvel particular, aumenta as taxas de 

motorização nos ambientes urbanos. 

Com essa migração crescente a cada dia, se torna necessário à utilização de ônibus 

para aqueles menos favorecidos, para facilitar o deslocamento do indivíduo até seu destino. 

A utilização de ônibus para aqueles que necessitam estudar em locais afastados se torna 

frequente a cada dia. 

Segundo Cervero (1998 citado por PEIXOTO, 2009), a crescente dependência 

mundial do automóvel, nos traz problemas sérios. As pessoas valorizam a mobilidade e a 

liberdade de movimento trazida pelo carro, mas este comportamento individualista é 

acompanhado por crescentes custos sociais e ambientais; com isso, uma mudança nesta 

tendência é mais necessária do que nunca. 

O uso do ônibus é de total importância, pois é o principal meio de locomoção dos 

brasileiros para ir ao trabalho ou à escola, segundo levantamento encomendado pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) ao Ibope. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O material utilizado para a realização dessa pesquisa foi um questionário contendo 

sete perguntas de múltipla escolha, onde a mesma foi realizada com 25% (vinte e cinco por 

cento) dos discentes do curso de Engenharia Agronômica, cerca de 94 (noventa e quatro) 

discentes foram entrevistados no período de 72 horas.  

O questionário incluiu os seguintes questionamentos: 1) Quantas vezes por semana 

você utiliza ônibus para se locomover para UFPI (1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 

vezes ou mais); 2) Quantos minutos você leva, em média, de sua casa para a UFPI (Até 

20min, 20 a 40 min, 40 a 60min, 60 a 1h20min); 3) Quantos minutos você leva, em média, 

da UFPI para sua casa Até 20min, 20 a 40 min, 40 a 60min, 60 a 1h20min); 4) Como você 

considera sua viagem casa-UFPI (Agradável, Boa, Suportável, Desagradável); 5) Que outro 

modo de transporte você utilizar para vim para UFPI (Carro particular, Motocicleta, Van, 

Bicicleta, Outros); 6) O ônibus chega no ponto sempre no horário (Discordo totalmente, 

Discordo, Concordo, Concordo plenamente); 7) Saber sobre quais são os trajetos e horários 

é fácil (Discordo totalmente, Discordo, Concordo, Concordo plenamente). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Depois da aplicação dos questionários, deu-se a fase de compilação dos dados 

respondidos. Durante a compilação, verificou-se que alguns dos respondentes se reservaram 

ao direito de não opinar em algumas perguntas, deixando em branco algumas respostas. 

Como as respostas em branco tiveram escopo limitado, as mesmas foram eliminadas, como 

orientado em HAIR-JR. (2006). 

A seguir, serão mostrados os resultados obtidos nas sete perguntas realizadas no 

questionário. A primeira pergunta (Figura 1) procurou identificar quantas vezes por semana 

os mesmo utilizam o ônibus para se deslocar de segunda a sábado contando como uma 

viagem ida e volta, a pergunta mostrou que a maioria dos discentes utilizam o ônibus 6 vezes 

ou mais por semana (64.89%).  

 

 

 

 

Figura 1 – Pergunta 1. Quantas vezes por semana você utiliza ônibus para se locomover 
para UFPI (segunda a sábado, ida e volta)? 
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A segunda (Figura 2) e terceira questão (Figura 3) foi elaborada tentando visar se 

há diferença entre os usuários que utilizam as rotas no quesito de tempo e se tem alguma 

diferença de tempo, pois a partir das 19h os ônibus só rodam na rota VIII. O intuito foi que 

os entrevistado fizessem um média de tempo que utilizam para ir e voltar, e para aquele que 

utilizam as rotas VII e utilizam o ônibus a partir das 19:00h fizessem uma média. Mais a 

pergunta mostrou que 53.19% dos entrevistados demoram de 20 a 40min mesmo utilizando 

rotas VIII para chegar ao seu destino.  

 

  

 

A viagem de volta é sempre mais longa do que a viagem de ida e a viagem de ônibus 

é mais demorada do que a viagem de carro ou de motocicleta. Lembrando que a faixa de 

tempo “40 a 60min” ocorre uma diferença para usuários da ida (12,76%) quanto na volta 

(18,08%).  

A quarta questão (figura 4) aborda como os discentes consideram sua viagem até a 

UFPI em questão de bem-estar, a grande maioria dos usuários consideram a viagem como 
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Figura 3 – Pergunta 3. Quantos minutos você leva, em 

média, da UFPI para sua casa? 

 

Figura 2 – Pergunta 2. Quantos minutos você leva, em 

média, de sua casa para a UFPI? 
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“suportável” (56,38%), “desagradável” (25,53%), “boa” (14,89%) e “agradável” (3,19%). O 

maior problema exporto pelos discentes foi a lotação em horário de pico, onde os ônibus 

ficam lotados causando assim um desconforto, tornando assim a viagem desagrável.  

 

Figura 4 – Pergunta 4. Como você considera sua viagem casa-UFPI (ida e volta) 

 

A quinta questão (Figura 5) aborda qual é o meio de transporte alternativo daqueles 

que não utilizam os ônibus, e daquele que tem outro meio de transporte que usam para se 

locomover para a UFPI. Porém perguntas feitas aleatoriamente para os entrevistados diz que 

mesmo possuindo outro meio de transporte se faz o uso de ônibus por motivos de economia 

entre outros fatores.  

 

Figura 5 – Pergunta 5. Que outro modo de transporte você utilizar para vim para UFPI? 

 

A sexta questão (Figura 6) aborda um assunto sobre a pontualidade do ônibus, 

onde se tem um horário da saída do ônibus da UFPI tabelado, levando em consideração 

isso se obteve os seguintes resultados:  
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Figura 6 – Pergunta 6. O ônibus chega no ponto sempre no horário? 

 

 

 

A sétima questão (Figura 7) aborda uma pergunta sobre se os discentes sabem quais 

são os trajetos que o ônibus faz pela cidade de acordo com a rota. A pesquisa mostrou que 

cerca de 64,03% dos usuários de ônibus acham importante saber por onde as rotas que 

possuem rotações diferentes passam, outros 35,95% desconsidera essa hipótese. 

 

Figura 7 – Pergunta 7. Saber sobre quais são os trajetos e horários é fácil? 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que na Universidade Federal do Piauí pólo de Bom Jesus, a utilização 

do ônibus é de suma importância para os discentes do curso de Engenharia Agronômica. Os 

resultados comprovam que os usuários dependem de uma forma considerável para o 

descolamento da cidade para a instituição que fica afastada da cidade de Bom Jesus – PI. 

Com relação às rotas e horários os discentes aprovam a metodologia aplicada, e 

acha suportável e que saber sobre os horários e por onde as rotas passam é de suma 

importância.  
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Resumo: Este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento de mudas de caju, para 
a produção de porta-enxerto, submetidas a diferentes tipos de substratos orgânicos. O 
delineamento experimental utilizado foi o DIC (delineamento inteiramente casualizado) 
arranjado em esquema fatorial 2x3, constituído por dois tipos de sementes (sementes densas 
e não densas) da cultivar CCP 76, e três tipos de fertilizantes orgânicos (esterco de caprino, 
esterco de coelho e composto orgânico). Foram avaliados o índice de velocidade de 
emergência, porcentagem de sementes germinadas, altura da planta e diâmetro do caule. Para 
a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM do programa SAS. 
Observou-se que o substrato de coelho associado a sementes não densas, proporcionou 
melhores condições para a emergência das sementes, e o substrato de caprinos associado a 
sementes densas proporcionou melhores condições para o percentual de sementes 
emergidas. 
 

Palavras–chave: Anacardium occidentale, ccp 76, substrato orgânico. 
 

Production of cashew rootstock under different types of organic substrates 
 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the development of cashew seedlings, 
for the production of rootstock, submitted to different types of organic substrates. 
Experimental design was the DIC (completely randomized design) arranged in a 2X3 
factorial scheme, consisting of two types of seeds (CCSs), cultivar CCP 76, and three types 
of organic fertilizers (goat manure, rabbit manure). and organic compound). The emergence 
speed index, percentage of germinated seeds, plant height and stem diameter were obtained. 
For the analysis of variance, the GLM of the SAS program was used. It was observed that 
the rabbit substrate associated to non-dense seeds, the best conditions for seed emergence, 
and the substrate of goats associated with dense seeds, provided us with better conditions 
for the percentage of emerged seeds. 
 
Keywords: Anacardium occidentale, ccp 76, organic substrate. 
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INTRODUÇÃO 

O caju (Anacardium occidentale L.) é uma planta que pertence à família Anacardiaceae, 

e tem origem nas regiões norte e nordeste do Brasil. Se refere a uma frutífera de clima topical 

na qual possui uma intensa atividade econômica com enorme movimentação de recursos na 

comercialização de seus produtos. É uma cultura que fornece vários produtos aceitos no 

mercado, além da amêndoa, destaca-se o suco, os doces, a polpa, dentre outros 

(MENDONÇA; MEDEIROS, 2011). 

A muda é a unidade principal quando se pensa em ter um pomar. Desta forma, 

mudas com boas qualidades, bem manuseadas, resultam em pomares de boa rentabilidade e 

produtivos. Todavia, é indispensável à utilização de técnicas corretas na formação de mudas. 

A densidade da castanha é um fator que pode ser adquirido como critério para garantir boa 

germinação e formação de plântula, sendo que, castanhas densas apresentam uma maior taxa 

germinativa, crescimento da parte aérea e maior peso total. Segundo esses autores, pesquisas 

mostram que castanhas que apresentam maior densidade, exibem emergência e vigor sempre 

superiores (CAVALCANTI JÚNIOR; BARROS, 2002). Os substratos para a produção de 

mudas devem dispor de boas características, como fácil obtenção, baixo custo, boa aeração, 

boa retenção de água e favorecer o sistema radicular da planta (OLIVEIRA; HERNANDEZ; 

ASSIS JÚNIOR, 2009). 

Na busca de recomendações práticas, este trabalho teve por objetivo avaliar o 

desenvolvimento de mudas de caju, para a produção de porta-enxerto, submetidas a 

diferentes tipos de substratos orgânicos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em telado com 50% de luminosidade, pertencente ao 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia/Fitotecnia, da Universidade Federal do Piauí, 

Campus Professora Cinobelina Elvas, no município de Bom Jesus-PI, localizado a altitude de 

287 m, nas coordenadas geográficas 09º04’59,9” de latitude sul e 44º19’36,8” de longitude 

oeste. 

O delineamento experimental utilizado foi o DIC (delineamento inteiramente 

casualizado) arranjados em esquema fatorial 2x3, constituído por dois tipos de sementes 

(sementes densas e não densas) da cultivar CCP 76, e três tipos de fertilizantes orgânicos 

(esterco de caprino, esterco de coelho e composto orgânico). Foram preparados os sacos de 

mudas com capacidade de 1 kg constituídos com 50% de areia e 50% da fonte testada. 
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Posteriormente foram inseridas as castanhas no sacos prontos na posição peduncular, até 

cobrir totalmente e semente.  

Aos 15 dias após a semeadura (DAS), quando as sementes começaram a emergir, 

deu-se início da contagem diária do número de sementes emergidas, até quando se estabilizou 

a emergência, aos 30 dias após a semeadura (DAS), para determinar a porcentagem de 

sementes emergidas e o índice de velocidade de emergência (IVE) adotando-se a fórmula 

descrita por Maguire (1962). Por conseguinte foram mensurados a altura (cm) e o diâmetro 

(cm) das mudas aos 40 dias, com o auxílio de uma régua e um paquímetro digital, 

respectivamente. 

Para a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM (General 

Linear Model) do programa SAS (Statistical Analysis System University Edition). Para o teste de 

diferenciação de médias, adotou-se o teste Tukey a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se interação significativa (p<0,05) entre os fatores avaliados com relação 

ao índice de velocidade de emergência (IVE) (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Índice de velocidade de emergência de porta enxerto de cajueiro CCP 76 em 

função do uso de castanhas densas e não densas em diferentes fontes orgânicas de 
substratos 

  

Fatores  

Fontes de substrato 

  composto    Caprino coelho 

Castanhas densas     15,77 *Ab    18,55 Aa    18,00 Ba 

Castanhas não densas     16,33 Ab    16,75 Ab    20,15 Aa 

Coeficiente de Variação (%) 5,7 

* – médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05) 
pelo teste de Tukey. 

 

Observa-se que houve interação entre o substrato de esterco de coelho com 

castanhas não densas, sendo este o que apresentou um melhor índice de velocidade de 

emergência. Pressupõe-se que o esterco de coelho proporciona uma rápida mineralização 

dos nutrientes presentes no meio na forma orgânica (CHACÓN, 2005). Além disso, a 

presença da matéria orgânica favorece uma boa retenção de umidade, estabilização da 

temperatura do solo, e permite aumentar a capacidade de absorção de cátions (FAGERIA, 

1998). 
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Com relação à porcentagem de sementes emergidas (Tabela 2), pode-se observar 

que houve interação significativa (p<0,05). 

 

Tabela 2: Porcentagem de sementes emergidas de porta enxerto de cajueiro CCP76 em 
função do uso de castanhas densas e não densas em diferentes fontes orgânicas de 

substratos 
 

Fatores 

Fontes de substrato 

Composto Caprino Coelho 

Castanhas densas  0,55 Ab 0,90 Aa 0,67 Aab 

Castanhas não densas  0,55 Aa 0,30 Ba 0,60 Aa 

Coeficiente de Variação (%) 30 

* – médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si (p<0,05) 
pelo teste de Tukey. 

 

O esterco de caprino é mais sólido e menos aquoso em relação aos demais, tem a 

estrutura mais fofa, possibilitando uma melhor aeração, por isso fermentam rapidamente 

podendo ser aproveitado após um menor tempo de decomposição (HENRIQUES, 1997). 

Isso explica o motivo do esterco de caprino proporcionar uma maior porcentagem de 

germinação, pois os estercos não estavam curtidos, e devido ao esterco de caprino fermentar 

rápido, proporcionou um melhor resultado. 

Em relação à altura de plantas e diâmetro do caule não apresentaram diferença 

significativa entre os tratamentos, apresentando média de 21,36 cm ±3,13 e 3,86 mm ± 0,39, 

respectivamente. 

 

CONCLUSÕES 

O substrato de coelho associado a sementes não densas proporcionou melhores 

condições para emergência das sementes. 

Castanhas densas apresentam melhores resultados de emergência quando 

associadas ao esterco de caprino. 
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Resumo: O cajuizeiro, do gênero Anacarduim é uma das frutíferas nativas do nordeste 
brasileiro possui um fruto pequeno, amarelado ou avermelhado (pseudo-fruto) com uma 
polpa carnuda e suculenta. No experimento objetiva-se a avaliação da produção de porta-
enxerto em diferentes proporções de composto orgânico. Sendo as proporções zero, vinte e 
cinco, cinquenta, setenta e cinco e cem por centro de material orgânico em relação ao solo. 
A emergência das plântulas iniciou-se 16 dias após a semeadura, executado do dia 15 de 
setembro a 30 de outubro, levando 45 dias entre a semeadura e o tempo final. Os resultados 
obtidos por método estatísticos de experimentação, no nosso caso por calculados através da 
Análise de Variância (ANOVA) por meio do Delineamento em Bloco Casualizado (DBC). 
As hipóteses adotadas foram: Não existe diferença significativa entre as diferentes 
proporções de substrato e existe diferença significativa entre as diferentes proporções de 
substrato. De acordo com os dados avaliados, pode-se afirmar que não houve diferença 
significativa entre as diferentes proporções de substrato, sendo indicado ao produtor utilizar 
o tratamento de sua escolha referente à suas condições para o manejo desta cultura. 
 
Palavras–chave: composto orgânico, experimentação, proporções de substrato. 

 
Production of cashew rootstocks (Anacardium humile) in different proportions of 

organic compost and soil 
 
Abstract The cajuizeiro, of the genus Anacarduim, is one of the native fruits of the Brazilian 
Northeast. It has a small, yellowish or reddish (pseudo-fruit) fruit with a fleshy and juicy 
pulp. In the experiment we aimed to evaluate the evaluation of rootstock production in 
different proportions of organic compost, being the proportions zero, twenty five, fifty, 
seventy five and one hundred per center of organic material in relation to the soil. Seedling 
emergence started 16 days after sowing, running from September 15 to October 30, taking 
45 days between sowing and final time. The results obtained by statistical method of 
experimentation, in our case, were calculated using the Analysis of Variance (ANOVA) using 
a randomized block design (DBC). The hypotheses adopted were: There is no significant 
difference between the different substrate proportions and there is a significant difference 
between the different substrate proportions. With this, we can conclude that according to 
the data evaluated, it can be affirmed that there was no significant difference between the 
different proportions of substrate, being indicated to the producer to use the treatment of 
his choice regarding his conditions for the management of this crop. 
 
Keywords: organic compound, experimentation, substrate proportions. 
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INTRODUÇÃO 

Planta ainda não domesticada, o cajuizeiro, do gênero Anacarduim, é uma das 

frutíferas nativas do nordeste brasileiro, possui um fruto pequeno, amarelado ou 

avermelhado (pseudo-fruto) com uma polpa carnuda e suculenta com grande valor 

econômico, aplicado na indústria para produção de sucos, doces ou ainda sendo consumido 

in natura, vai salientar que além de vitaminas ele possui ácido orgânico, carboidratos e sais 

minerais.   

O composto orgânico é um adubo de uso rotineiro nas propriedades orgânicas, 

principalmente nas propriedades de pequeno porte. Apresenta-se como excelente forma de 

aproveitamento dos restos vegetais e animais proveniente da atividade agropecuária. 

Concebido apenas com resíduos vegetais ou em mistura com resíduos animais. Entretanto, 

para obtenção de um composto de qualidade, é essencial combinar resíduos ricos em 

carbono. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produção de porta-enxerto em diferentes 

proporções de composto orgânico e solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus 

Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus-PI, no período de setembro a novembro de 

2018. 

Inicialmente, as sementes foram imersas em um balde com água para quebra de 

dormência por 15 minutos, as sementes que flutuaram foram descartadas e das que se 

depositaram no fundo foram selecionadas 50 sementes. Para preparar os sacos plásticos para 

depositar as sementes, foi utilizado substrato orgânico e solo de textura argilo-arenoso 

coletado ao lado do bloco 101 da UFPI, em proporções de 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. As 

sementes foram colocadas em uma profundidade rasa, em média 1 cm  

Depois de preparados, os sacos foram levados para a estufa, molhados e disposto 

em um Delineamento em Blocos Casualizados (DBC). Em cada saco, foram colocadas duas 

sementes de cajuí em posição vertical com a ponta voltada para cima pois, proporciona uma 

germinação mais rápida. A emergência das plântulas iniciou-se 16 dias após a semeadura, 

executado do dia 15 de setembro a 30 de outubro, levando 45 dias entre a semeadura e o 

tempo final. Os resultados obtidos foram calculados através da Análise de Variância 

(ANOVA) por meio do Delineamento em Bloco Casualizado (DBC). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados analisados em medias altura, diâmetro do caule, pode-se 

observar que não houve diferença significativa entre as diferentes proporções de substrato. 

De acordo com a tabela, pode-se explicar os resultados obtidos: 

 
TABELA I: MEDIAS DA ALTURA E DIAMETRO DO CAULE DE CADA BLOCO 

 
               *Altura da planta; diâmetro do caule; os números em negritos são referentes as proporções 

 

TABELA II: PERCENTUAL DE EMERGÊNCIA 
F.V. G.L Q.M%em QMive QMAlt QMDiam 

PROP 4 1270,00 NS 10,92NS 27,74NS 0,07NS 

BLOCO 3 1440,00NS 4,58NS 8,29NS 0,57NS 

RESIDUO 12 3210,00 27,93 65,78 0,09 

CV% 34,00 8,48 16,61 3,98 

CV= coeficiente de variâncias; FV = fonte de variância; NS = não significativo, Q.Mem= quadrado Médio de 
emergência, Q.Mive = quadrado Médio do índice de velocidade, Q.Malt = Quadrado Médio da altura, Q.Mdiam 
= Quadrado médio do diâmetro  

 

O percentual de emergência obteve uma média de 48% e QM não significativo, isso 

é explicado pela falta de homogeneidade e idade das sementes. O solo que também pode ter 

interferido na germinação das sementes apresentou uma textura arenosa com cor escura, não 

sendo possível identificar sua composição químicas, por falta de análise. O índice de 

velocidade de emergência (IVE) se comportou de forma satisfatória, pois percebe-se que 

parte das sementes emergiram na mesma velocidade, com o CV comportando-se de forma 

satisfatória. 

Segundo a Embrapa 2001, plantas ideais para porta-enxertia devem ter altura entre 

16 a 25cm e diâmetro de 0,40 a 0,50 cm entre 50 a 60 dias após semeadas. Nesse experimento 

as plantas obtiveram altura media de 14,72 cm e diâmetro 2,36 cm com 45 dias de condução 

do experimento.   

 

 

MEDIAS 

BLOCO 1 BLOCO 2 BLOCO 3 BLOCO 4

Altura Diâmetro Altura Diâmetro Altura Diâmetro Altura Diâmetro

0 0 0 0

11,73 2,38 8,77 1,27 16,1 2,12 2,42 0,27

25 25 25 25

10,57 1,65 13,62 1,97 12,23 2,23 10,5 1,69

50 50 50 50

11,03 2,23 13,28 2,49 12,18 2,54 0,0 0,00

75 75 75 75

8,08 1,27 3,8 0,83 16,92 2,28 10,3 1,74

100 100 100 100

16,58 2,52 17,22 2,41 14,3 2,30 13,3 1,63
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CONCLUSÕES 

De acordo com os dados avaliados, as plantas obtiveram um bom desempenho em 

relação à altura, porém, com relação a diâmetro, o desempenho não ocorreu de forma 

esperada, sendo necessário fazer novas avaliações nos dias considerados adequados. 

Também podemos concluir que não houve diferença significativa entre as diferentes 

proporções de substrato, sendo indicado ao produtor um tratamento que se encaixe as suas 

práticas e métodos de manejo. 

 

REFERÊNCIAS 

CAVALCANTI JÚNIOR, A.T.; CHAVES, J.C.M. Produção de mudas de cajueiro. 
Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2001. 43p. (Embrapa Agroindústria Tropical. 
Documentos, 42). 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 130. DOI: 10.47242/10.47242/978-65-87959-03-0-22 

Capítulo 22 

 

 

 

 

 

POSSÍVEIS AGRAVANTES DE TRANSTORNOS MENTAIS NOS DISCENTES 
DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA UFPI/CPCE 

 
Felipe José da Costa Andrade1, Anne Valeria Costa Alves1, Icaro dos Santos Ferreira2, 

Inae Mical Miranda Antunes1 
 

1Graduação em Medicina Veterinária– UFPI, Bom Jesus, e-mail: felipevet14@gmail.com;  

2Graduação em Psicologia– UFPA, Belém, e-mail: icaroferreira31@gmail.com  

 

Resumo: A saúde mental e física formam um complô para que ocorra o pleno 
funcionamento do organismo. A depressão, ansiedade e síndrome do pânico são quadros 
que estão presentes tanto na vida social, quanto na vida acadêmica da sociedade. Os discentes 
do curso de Medicina Veterinária apresentam desafios e questões pessoais que configure um 
quadro negativo a sua saúde mental e, além disso, os alunos do Campus Professora 
Cinobelina Elvas têm o desafio da distância e deslocamento. Com isso, foi feito um 
questionário a eles em relação ao psíquico. 58 discentes participaram, os quais 62,5% 
confirmaram apresentar transtornos mentais, 26,8% não tem certeza. Destes, dois terços 
afirmaram ter apresentado após ingressar na universidade, e metade acredita que a carga 
horária pesada do estudante influenciou para isso diretamente. Em outra pergunta, os alunos 
ficaram divididos, metade disse que isso não tem relação com os funcionários do Campus, 
entretanto, a outra parte acredita que possa haver influência. Portanto, foi possível visualizar 
que muitos desses universitários apresentam quadros neste âmbito. 

 
Palavras–chave: crises, depressão, saúde mental, universidade 
 

Possible aggravating of mental disorders in the students of the Veterinary Medicine 
course UFPI/CPCE 

 

Abstract: Mental and physical health form a conspiracy for the full functioning of the 
organism. Depression, anxiety, and panic syndrome are pictures that are present in both 
social life and the academic life of society. The students of the Veterinary Medicine course 
present challenges and personal questions that configure a negative picture to their mental 
health, and in addition the students of Campus Professor Cinobelina Elvas have above all 
the challenge of distance and displacement. With this, a questionnaire was made to them in 
relation to the psychic. 58 students participated, of whom 62.5% confirmed that they had 
mental disorders, 26.8% were unsure. Of these, two-thirds said they had submitted after 
joining the university, and half believe that the student's heavy hour load influenced it 
directly. In another question, the students were divided, half said that this has no relation 
with Campus employees, however, the other party does believe that there could be influence. 
Therefore, it was possible to visualize that many of these university students present cadres 
in this scope. 
 
Keywords: crisis, depression, mental health, university 
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INTRODUÇÃO 

Transtornos mentais segundo a Organização Mundial de Saúde implica em uma 

condição clínica significativa, caracterizada por alterações do modo de elaborar pensamentos, 

expressar humor ou comportarmento relacionados à autodeteriorização física e mental, 

conlui-se portanto que sua sintomatologia é idiossincratica, seguindo um curso mais ou 

menos previsível na ausência de intervenção. (Organização Panamericana de Saúde – OMS 

– ONU, 2001). Em sua grande maioria, esta sintomatologia é negligenciada entre a família, 

amigos e o ciclo social, devido ao desconhecimento e falta de informação que existe sobre 

este quadro, confingurando um problema sério e cada vez mais comum entre os brasileiros. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje existem mais de 350 milhões de 

pessoas com algum tipo de transtorno mental.  

Mediante o Relatório Final da III Conferência Nacional de Saúde Mental, os 

avanços nas áreas do conhecimento, como Epidemiologia, Psicologia Social e Ergonomia, 

por exemplo, têm evidenciado o aumento das doenças relacionadas ao trabalho e, entre elas, 

o destaque pode ser dado para os Transtornos Mentais Comuns (TMC) (ARRAES, 2012). 

Segundo FEIJÓ e CHAVES (2001) a especificidade destas faixas etária 

característica do campo amostral universitário, a adolescência e vida adulta inicial, o 

agravamento tanto direto como indireto desses transtornos são ligados aos processos 

psicossociais e culturais de descoberta de prazeres, assumir compromissos e de ambivalência 

da identidade, podendo ou não considerar o conceito de anormalidade sobre si e os que o 

cercam. No Brasil, esta faixa etária é majoritária nas Universidades Federais, desta forma é 

visto que, muitos discentes universitários desenvolveram ou agravaram transtornos mentais 

e psiquiátricos, ao decorrer da vida acadêmica, como ansiedade patológica, comportamentos 

melancólicos e psicoses relacionadas à distorção de realidade.  

Recortando socialmente para o curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal do Piauí e seus fatores probabilísticos de adoecimento psíquico, o Campus 

Professora Cinobelina Elvas, os discentes deste curso e desta faculdade possuem uma 

especificidade logística espacial: à distância. Isto é, a maioria dos discentes matriculados é 

exógena à região onde a Universidade é localizada. Distanciando-se não somente 

geograficamente de seu habitat natural, mas isolando-se, por conseguinte, de seus hábitos 

culturais regionais e familiares. Considera-se, portanto, que este distanciamento seja 

favorecedor de adoecimento psíquico. 

Os objetivos desta análise são buscar pela fonte dos agravamentos de transtornos 

mentais em discentes de medicina veterinária da universidade federal do Piauí, análise dos 
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fatores relacionados ao adoecimento nos discentes do curso e explanação do tema abordado 

para comunidade acadêmica em geral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização desta pesquisa, foram seguidas as seguintes etapas:  

Público-alvo: o público-alvo escolhido para o desenvolvimento dessa pesquisa foi 

composto estudantes da Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas 

que cursam Medicina Veterinária; Amostra: a pesquisa foi iniciada com uma amostra de 

cinquenta e oito discentes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do 

Piauí; Questionário online: escolheu-se a aplicação de um questionário online padronizado 

gratuitamente através de uma plataforma do Google Formulários; Coleta de dados: 

disponibilizado do dia 08 de novembro de 2018 às 21h00 ao dia 11 de novembro de 2018 às 

21h00, o questionário objetivava verificar a ocorrência de alguns possíveis transtornos 

mentais, tais como quadros de ansiedade, depressão e síndrome do pânico; Construção do 

questionário online: muitos universitários acabaram por desenvolver ou tiveram seus 

transtornos mentais agravados o decorrer da vida acadêmica. A partir disso, foram 

selecionadas diversas variáveis dependentes que tem potencial para influenciar essa situação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise aqui realizada remeteu-se a um questionário simples, uma vez que o 

objetivo cerne deste trabalho foi à detecção do problema e o que desencadeia agravantes de 

tensão, estresse e transtornos mentais em graduandos. As respostas analisadas nos 

permitiram identificar diversas características relevantes no contexto do questionário em 

foco, proporcionando tanto o entendimento do problema como a identificação de diversos 

fatores relevantes a esta temática. 

A primeira e a terceira pergunta é de cunho informacional, uma vez que se referem 

à identificação quanto a presença de quadros de depressão, ansiedade ou síndrome do pânico 

e o grau da doença nos discentes da pesquisa. 

Como pode ser observado na figura 1 e 2, dos 58 respondentes, 62,5% 

correspondem a quadros de transtornos mentais, 26,8% não tem certeza, mas não descarta 

a possibilidade e 10,7% responderam que não apresentam tais quadros. Na figura 2, 31,4% 

define como grau 1 (leve), 27,5% definiu como grau 3 (regular), 17,6% grau 2 (leve regular), 

17,6% como grau 4 (regular grave) e 5,9% como grau 5 (grave). 
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Figura 1 – Identificação do quadro de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Bom Jesus, PI. 2018 
Figura 2 - Identificação quanto ao grau de depressão, estrese, ansiedade ou síndrome do pânico. Bom Jesus, PI. 
2018 

 

 

A segunda e a quarta pergunta, se referem à identificação quanto a universidade em 

contexto gerais, sendo que, na segunda questão a pauta é que se o discente apresentava casos 

de transtornos mentais antes de ingressar no curso de medicina veterinária, sendo que 69,6% 

afirmam que antes de integrar o curso não apresentava tais quadros e 30,4% afirmou que já 

apresentava antes do ingresso no curso, na quarta pergunta a questão colocada em fato é se 

o âmbito acadêmico agravou o problema do discente, sendo que dos 58 respondentes, 40% 

afirma que sim, a universidade agravou o problema em partes, 29,1% afirma que o âmbito 

acadêmico agravou bastante o quadro, 20% disse que acredita que a universidade não agravou 

em grandes escalas, 9,1% afirma que a universidade não tem ligação como a gravidade do 

seu problema e 1,8% afirma que não possui transtorno, como pode ser afirmado na figura 4 

e 5. 

 

 

 
Figura 3 – Apresentava casos de transtornos mentais antes do curso. Bom Jesus, PI. 2018 
Figura 4 - Identificação quanto ao agravamento da doença por conta da universidade. Bom Jesus, PI. 2018 

 

Na quinta e na sétima questão, se referem ao acumulo de provas, seminários, 

trabalhos e se os discentes respondentes já pensaram na desistência do curso de Medicina 

Veterinária pelo excesso e acumulo de atividades e da pressão causadas pelas mesmas.   
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Na Figura 5 e 6, observou-se que 55,4% dos discentes acredita que o excesso de 

provas, seminários e trabalhos tem relação direta com o agravamento da doença, 39,3% 

acredita que pode ter ligação, porém não tem certeza e 5,3% acredita que não existe ligação 

entre a doença. Além disso, 41,1% afirmou que nunca pensou em desistir do curso por ter 

em mente que o curso é de cargo pesado, 21,4% já pensou na desistência do curso, 17,9% já 

pensou sobre abandonar o curso, mas hoje não pensa mais sobre e 19,6% ainda pensa sobre 

deixar o curso. 

 

 
Figura 5 – Identificação do se o respondente pensou na desistência do curso, devido os quadros de transtornos 
mentais. Bom Jesus, PI. 2018 
Figura 6 - Identificação se o discente acredita que provas, seminários e pressão tem ligação com a doença. Bom 
Jesus, PI. 2018 

 

A sexta e a oitava pergunta é de cunho subjetivo, deixando o aluno escrever com 

suas palavras a resposta, foi questionado aos discentes se a pressão dos docentes do curso 

tem ligação direta com os quadros de estresse ou transtornos mentais e quais melhorias os 

docentes, funcionários e membros do curso podem fazer sobre o tema abordado.  

Grande parte dos ouvintes se dividiu nas opiniões, muitos afirmam que a carga que 

professores exercem sobre os alunos é grande, mas não influenciou na doença, todavia alguns 

afirmaram que o excesso de assunto, provas e trabalhos, interferem no ciclo universitário e 

isso pode agravar o problema. Além disso, os discentes responderam questões para 

minimizar casos de estresse no âmbito universitário, tais como práticas de rodas de conversas 

entre os alunos, palestras informativas sobre o devido problema, uma interação maior entre 

aluno e professor, que a universidade tivesse um núcleo de apoio estudantil com psicólogo 

fixo, que em geral o tema de ansiedade, depressão, estresse fosse mais discutido e abortado 

na universidade. 
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CONCLUSÕES 

Os dados obtidos permitem concluir que acadêmicos do curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal do Piauí, que participaram desta pesquisa possíveis casos 

bem distintos que indicam a presença de estresse e sintomas de quadros psíquicos por ocasião 

do âmbito universitário, todavia, os discentes entendem a situação problema, e buscam 

formas de melhoras tanto para sua saúde, quanto para o curso. 
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Resumo: Produtores da Amazônia Oriental e da Floresta de Cocais, no Brasil, estão 
utilizando o babaçu decomposto como substrato para mudas de buganvílias com ou sem o 
uso de ácido indolbutírico sem recomendação específica, o que pode levar a prejuízos 
econômicos e ambientais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica do uso 
do caule decomposto de babaçu (CDB) como substrato na propagação estaquia de 
buganvílias sob doses crescentes de ácido indolbutírico (AIB). Foram utilizadas 30 estacas 
semilenhosas, considerando-se um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 
3 (nível: 0, 1.000 e 2.000 mg L-1) x 2 (substratos: comercial - SC e caule decomposto de 
babaçu - CDB) com 5 repetições. Após 53 dias de experimento foi avaliado a porcentagem 
de estacas enraizadas (EE), porcentagem de estacas vivas (EV), número de folhas (NF), 
número de brotos (NB), comprimento da maior brotação (CMB), diâmetro da maior 
brotação (DMB), comprimento da maior raiz (CMR), massa fresca da área (MSPA). Os dados 
foram submetidos à análise de variância, comparada pelo teste de Duncan (P <0,05). Não 
houve diferença (P <0,05) entre os fatores avaliados para NF, DMB e CMB. O substrato 
CDB apresentou maior NB e EV. O uso do caule decomposto de babaçu é tecnicamente 
viável como substrato na produção de estacas de buganvílias, sendo recomendado o nível de 
1.000 mg.L-1 de ácido indolbutírico, uma vez que promove resultados semelhantes ou mais 
expressivos que o substrato comercial. 
 
Palavras–chave: attalea speciosa, caule decomposto de babaçu, floricultura, técnica de 
estaquia 
 

New substrates for production of ornamental plants in different levels of 
indolebutyric acid 

 
Abstract: Producers in the eastern Amazon and the Cocais Forest in Brazil are using the 
stalk decomposed babassu as a substrate for bougainvillea seedlings with or without the use 
of indolbutyric acid without a specific recommendation, which can lead to economic and 
environmental damage In this sense, the objective of this study was to evaluate the technical 
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feasibility of the use of the stalk decomposed babassu (SDB) as a substrate in the propagation 
by bougainvillea cutting under increasing doses of indolebutyric acid (AI). 30 semi-woody 
stakes were used in the research, considering a completely randomized design in factorial 
arrangement 3 (level: 0, 1.000 and 2.000 mg L-1) x 2 (substrates: commercial - SC and based 
on the babassu decomposed stem - SDB) with 5 replicates. After 53 days of experiment the 
percentage of rooted cuttings (EE), percentage of live cuttings (EV), number of leaves (NF), 
number of shoots (NB), length of largest shoot (CMB), diameter of largest shoot (DMB), 
length of largest root (CMR), fresh mass of area (MSPA). The data were submitted to analysis 
of variance, compared by the Duncan test (P <0.05). There was no difference (P <0.05) 
between the factors evaluated for NF, DMB and CMB. The SDB substrate presented higher 
NB and EV. The use of the stalk decomposed of babassu stem is technically feasible as a 
substrate in the production of bougainvillea cuttings, the level of 1.000 mg.L-1 of 
indolebutyric acid is recommended, since it promotes similar or more expressive results than 
the commercial substrate. 
 
Keywords: attalea speciosa, Stalk decomposed babassu, floriculture, cutting technique 

 

INTRODUÇÃO 

A produção de plantas ornamentais tropicais é uma atividade agrícola com forte 

participação no agronegócio de países tropicais. No caso do Brasil, essa cadeia produtiva está 

em ascensão e tem como característica uma estrutura organizacional com base na agricultura 

familiar. Uma das espécies bastante utilizada no setor florístico é a buganvília (Bougainvillea 

spectabilis Willd), também conhecida como primavera ou três marias (FATHI et al., 2017). 

Isto deve-se ao fato da sua ampla utilização: em jardins, muros, vedações ou mesmo em 

moldura de janelas, especialmente nas áreas da arquitetura mediterrânica, enriquecendo a 

decoração e destacando-a com as suas cores vivas (FATHI et al., 2017). 

A buganvília pertence à família Nyctaginaceae é uma planta nativa de regiões 

quentes da América do Sul, mas amplamente cultivada em espaços verdes e, portanto, sua 

propagação é economicamente importante, sendo geralmente realizada por estacas, 

principalmente por ser uma técnica fácil, rápida e econômica, além de produzir indivíduos 

com as mesmas características da planta mãe (FATHI et al., 2017). No entanto, vários fatores 

influenciam o enraizamento das buganvílias, como estado nutricioal da matriz, tecido e época 

da colheita das estacas, uso de hormônios reguladores, tipo de substrato e condições 

ambientais (FATHI et al., 2017). 

O uso de hormônios pode ser considerado uma estratégia decisiva no processo de 

enraizamento, pois proporciona maior índice de "sucesso" na produção de mudas. Um dos 

reguladores de crescimento sintético mais utilizado para o enraizamento das estacas é o ácido 

indolbutírico (AIB), no entanto, o uso de AIB pode promover riscos do ponto de vista 

ambiental pela entrada desse composto no solo e na água até o ponto de interfer nos ciclos 

dos organismos vivos (FATHI et al., 2017). Além disso, o tipo de substrato utilizado para 
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formação de plântulas e condições ambientais interfere na dosagem ideal de AIB. Portanto, 

a seleção de técnicas e insumos alternativos para otimizar o enraizamento dessas plantas deve 

ser estudada, especialmente para fornecer recomendações precisas aos agricultores. 

No leste da Amazônia e na região da floresta de Cocais localizada no Estado do 

Maranhão, Brasil, existe a maior aglomeração e incidência natural de palmeiras de babaçu 

(Attalea speciosa Mart. Ex Spreng). Essa palmeira é uma das principais fontes de exploração 

agroextrativistas, cujo principal produto é o óleo de amêndoa. Atualmente, o caule da 

palmeira de babaçu após o processo de decomposição tem sido utilizado como substrato 

alternativo pelos produtores rurais para a produção de mudas de buganvílias utilizando AIB 

com base em métodos empíricos de dose-resposta. 

Pesquisadores já demonstraram a viabilidade técnica do caule decomposto do 

babaçu (CDB) como substrato de mudas de melancia (ANDRADE et al., 2017). Resta saber 

se o CDB é um substrato alternativo viável para o cultivo de buganvílias e determinar o nível 

de ácido indolbutírico. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o uso 

do CDB como substrato alternativo para a propagação de buganvílias por meio da técnica 

de estaquia, sob doses crescentes de ácido indolbutírico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experiment foi realizado em uma estufa do Centro de Ciências Agrárias e 

Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, localizada no município de Chapadinha 

no Estado do Maranhão (03 ° 44'33 "S, 43 ° 21'21 "W e altitude de 106 m), Brasil. O clima é 

classificado como tipo Aw tropical seco de acordo com a classificação de Köppen. O ensaio 

foi realizado nos meses de abril a maio de 2017. A temperatura média registrada foi de 26,8°C 

com umidade relativa média de 38%. As temperaturas máxima e mínima foram 35 e 24°C, 

respectivamente, e precipitação total 490 mm. 

O material vegetal utilizado foi coletado em abril de 2017, de uma árvore matriz 

com bom estado nutricional e fitossanitário, com cerca de cinco anos de idade, localizada no 

setor de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal 

do Maranhão. Ramos semi-lenhosos foram coletados no período da tarde e as estacas foram 

preparadas com tesoura de poda, com corte em bisel na base e acima do botão axilar para 

obtenção de 30 estacas com 25 ± 0,5 cm de comprimento e 1 ± 0,2 cm de diâmetro. Para 

todas as estacas, as folhas foram cuidadosamente removidas, a fim de homogeneizar a 

amostragem e de evitar danos físicos às estacas. Procurou-se assegurar o número uniforme 
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de gemas entre as estacas (3 gemas). Posteriormente, as bases das estacas foram imersas em 

solução alcoólica (70%) de diferentes concentrações de ácido indolbutírico (AIB) (0, 1.000 e 

2.000 mg L-1) por 10 segundos, conforme definido a priori para cada tratamento. 

Foram utilizados os seguintes substratos: substrato comercial “Tropstrato HT®” 

adquirido localmente e o caule decomposto de babaçu adquirido de uma associação de 

“quebra do coco babaçu” no município de Chapadinha – MA. As características físico-

químicas dos substratos estão expressas na (Tabela 1). As estacas foram plantadas em 

bandejas de polietileno com 9 cm de altura, 8 cm de diâmetro e 5 cm de diâmetro, com 

capacidade para 0,3 litros a uma profundidade de 1/3 do seu comprimento 

(aproximadamente 6 cm) e cobertas com sacos plásticos (5 cm x 23 cm) durante os primeiros 

4 dias, com o objetivo de reduzir a evapotranspiração das estacas, sendo aplicada uma 

irrigação diária de 20 mL por célula em cada bandeja. 

 
Tabela 1 - Valores de pH, condutividade elétrica, nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), 
cálcio (Ca), magnésio (Mg), enxofre (S), densidade e porosidade dos substratos comercial 

(SC) e caule decomposto de babaçu (CDB) 
 

 Características químicas Características físicas 

Substrato 

pH 

CE N P K Ca Mg S Densidade (g.cm-1) Porosidade 

dSm-1 g.kg-1 mg.kg -1 -------- cmolc.kg-1--------- DG DP % 

SC 4,92 2,78 3,08 533 2,89 22,5 3,4 29,4 0,56 0,85 34,43 

CDB 5,32 4,34 5,88 33 3,68 20,6 15,2 41,5 0,33 0,97 65,95 

 

Após 53 dias a porcentagem de estacas enraizadas (EE), porcentagem de estacas 

vivas (EV), número de folhas (NF), número de brotações (NB), diâmetro do maior broto 

(DMB), comprimento da maior raiz (CMR), massa fresca da parte área (MFPA), massa fresca 

da raiz (MFR). Em seguida, as folhas e raízes das mudas formadas pelas estacas foram secas 

em estufa de circulação de ar forçado a 65 ° C por 48 horas para obtenção da massa seca da 

parte aérea (MSPA) e da massa seca da raiz (MSR).  

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, em 

arranjo fatorial 3x2, com três níveis de ácido indolbutírico (0, 1.000 e 2.000 mg L-1) e dois 

tipos de substratos (comercial e um alternativo utilizando caule decomposto de babaçu). 5 

repetições, totalizando 30 unidades experimentais. Inicialmente os dados foram submetidos 

ao teste de Shapiro Wilk e Levane para verificar as hipóteses de normalidade e 

homocedasticidade das variâncias. Quando os dados não seguiram a distribuição normal, eles 

foram transformados em Log10. Yij (k): é o número de variáveis no modelo. μ: é o efeito da 
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média geral; AIBi: é o efeito do i-ésimo nível de ácido indolbutírico; Sj: é o efeito do j-ésimo 

substrato; AIB x Sij: é o efeito da interação entre o nível de ácido indolbutírico e o substrato 

e erro ij (k): é o erro experimental. A média foi comparada pelo teste de Duncan (P <0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve efeito significativo (P> 0,05) para a interação substrato vs Dose (S x D) 

para número de folhas (NF), diâmetro da maior parte aérea (DMB), comprimento da maior 

parte aérea (CMB) e número de brotos (NB). Portanto, os fatores atuam de forma 

independente, o que sugere que a dose recomendada para essas variáveis será a mesma, 

independentemente do substrato. No entanto, os diferentes níveis de ácido indolbutírico 

(AIB) não proporcionaram diferença significativa para essas variáveis (Tabela 2). Os 

substratos analisados também não expressaram diferença, com exceção do NB, onde o 

substrato alternativo (CDB) proporcionou maior (P <0,05) número de brotações (NB) do 

que o substrato comercial (SC), devido à concentração de nitrogênio. Em CDB (5,88 g kg -

1), que é 1,90 vezes maior que SC (3,08 g kg -1), pois esse nutriente estimula o 

desenvolvimento da parte aérea (MALAVOLTA et al., 1997). 

O comprimento da maior raiz (CMR) foi maior no substrato comercial (Tabela 3), 

devido à maior concentração de fósforo (533 mg kg-1) em relação ao CDB (33 mg kg -1), uma 

vez que o fósforo constitui adenosina trifosfato (ATP) e está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento radicular (MALAVOLTA et al., 1997), valores semelhantes aos da presente 

pesquisa foram obtidos com CDB com mudas de melancia (ANDRADE et al., 2017). 

 

Tabela 2 -  Valores médios de número de folhas (NF), diâmetro do maior broto (DMB), 
comprimento do maior broto (CMB) e número de brotações (NB) 

 

Variável  Substrato 

Níveis de AIB (mg.L-1) 

MG CV (%) 

P>F 

0 1.000 2.000 Substrato Dose S X D 

NF1 

CDB 16,87Aa 31,62Aa 
18,29A

a 

22,26

A 

18,22 0,319 0,412 0,445 
SC 29,70Aa 28,37Aa 

25,25A

a 

27,77

A 

MG 23,29a 30,00a 21,77a  

DMB (cm) CDB 1,70 Aa 2,43Aa 2,06 Aa 2,06A 29,20 0,216 0,539 0,486 
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SC 2,35 Aa 2,32 Aa 2,5 Aa 2,40A 

MG 2,02a 2,30a 2,38a  

CMB1 (cm) 

CDB 5,13Aa 14,98Aa 6,16Aa 8,76A 

20,62 0,277 0,508 0,262 SC 13,43Aa 10,70Aa 
14,55A

a 

12,89

A 

MG 9,28a 12,84a 10,35a  

NB 

CDB 5,00Aa 5,00Aa 4,00Aa 4,69A 

40,10 0,043 0,288 0,708 

SC 3,00Ba 4,00Aa 3,00Aa 3,27B 

MG 4,00a 4,50a 3,50a      

Médias seguidas pela mesma letra, em minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Duncan (P <0,05). ¹ Valores verificados para o Log10. SC: substrato comercial, CDB: caule 
decomposto de babaçu, MG: média geral, S: substrato, D: nível de ácido indobutírico, S X D: interação entre 
substrato vs nível, CV: coeficiente de variação 
 
 

Tabela 3- Valores médios para o comprimento da maior raiz (CMR), porcentagem de 
estacas vivas (EV) e porcentagem de estacas enraizadas (EE). 

 

Variável  Substrato 

 Níveis de AIB (mg.L-1) 

MG 
CV 

(%) 

P>F 

0 1.000 2.000 Substrato Dose S X D 

CMR 

(cm) 

CDB 11,5Aa 11,75Ba 6,12Aa 9,79B 

39,66 0,043 0,030 0,645 SC 10,70Ab 14,75Aa 8,35Ab 11,28A 

MG 11,12ab 13,25a 7,23b  

EV (%) 

CDB 43.75 Aa 68.75 Ab 62.5 Aab 58.33A 

31,27 <0.001 0.014 0,387 SC 31.25 Aa 56.25 Ba 31.25 Ba 39.58B 

MG 2,5a 1,5b 1,87ab  

 EE (%) 

CDB 37.50 Ba 62.50 Ab 56.25Ab 52,08A 

33,27 0,397 0,049 0,023 SC 56,25Ab 75,00Aa 37,50Bc 56,25A 

MG 37,50a 68,75ab 48,87b  

Médias seguidas pela mesma letra, em minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Duncan (P <0,05). MG: média geral, S: substrato, D: nível de ácido indobutírico, S X D: interação 
entre substrato vs nível, CV: coeficiente de variação. 

 

A porcentagem de estacas vivas (EV) foi maior (P <0,05) quando o substrato 

utilizado foi o CDB, podendo estar relacionado às condições químicas e físicas mais 

favoráveis (Tabela 1), devido o material ser uma biomassa degradável (ANDRADE et al., 

2017). Além disso, CDB possui conteúdo de carboidratos e fenólicos, o que pode contribuir 
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para uma melhor formação de plântulas (HARTMANN et al., 2002). No presente estudo os 

resultados indicam que o CDB é constituído por 89,78% de carboidratos, sendo 13,63% de 

carboidratos não fibrosos, o que pode justificar esse resultado. 

Não houve efeito da interação S vs D para CMR e EV, sendo possível observar um 

comportamento em parábola, ou seja, os valores de resposta para os níveis de ácido 

indolbutírico (AIB) começam a declinar após o nível de 1.000 mg L-1. Implica que a dosagem 

de 2.000 mg.L-1 de AIB representa resíduos, uma vez que não fornece acréscimos para essas 

variáveis. 

Em relação à porcentagem de estacas enraizadas (EE), os substrato e os fatores de 

dose apresentaram interação significativa (P <0,05), o que implica que os fatores atuam de 

maneira dependente. Desta forma, a comparação é realizada entre os valores médios dos 

fatores analisados. Quando o ácido indolbutírico (AIB) não é utilizado, o substrato comercial 

(SC) fornece uma porcentagem maior (P <0,05) de estacas enraizadas, mas quando o nível é 

de 1.000 mg L-1, esta diferença entre SC e o caule decomposto de babaçu (CDB) é eliminada. 

De fato, o uso do substrato comercial implica uma dose menor de AIB aplicado 

nas estacas, reduzindo assim o preço com este insumo. No entanto, o caule decomposto de 

babaçu (SDB) apresenta a mesma porcentagem de estacas enraizadas (EE) de SC ao nível de 

1.000 mg L-1, semelhante aos resultados obtidos por (DETMANN et al., 2012) para estacas 

lenhosas e semi-lenhosas de buganvílias sem folhas, respectivamente, e para estacas lenhosas 

de Buganvília glabra, mas como esta biomassa é de baixo custo, geralmente adquirida a custo 

zero pela alta disponibilidade na maioria das propriedades da área de cocais e na Amazônia 

oriental do Maranhão, Brasil , sua viabilidade econômica é garantida. 

O substrato comercial (SC) é comprado por US $ 4,80 (kg) e 4.000 mg L-1 do AIB 

por US $ 8,50. O custo de obter um substrato de CDB com a dose ótima de AIB custará US 

$ 2,12 (US $ 0,00 de 500g de substrato CDB + US $ 2,12 a 1.000 mg L-1 de AIB). Portanto, 

CDB pode ser considerado um substrato alternativo viável para comunidades 

agroextrativistas para o enraizamento de estacas no uso de reguladores, como o ácido 

indolbutírico. 

Os fatores dose/substrato para a matéria fresca (MFR) e matéria seca da raiz (MSR) 

atuam de forma dependente (Tabela 4). Nota-se que a dose de 2.000 mg L-1 de AIB para SC 

e CBD proporciona uma redução no aumento de MFR e MSR. Não houve diferença 

significativa na matéria fresca (MFPA) e matéria seca da parte aérea (MSPA), entre os 

substratos analisados, quando foi aplicada até o nível de 1.000 mg L-1, sendo verificados 



Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

144 

valores superiores para o substrato baseado em caule decomposto quando foi utilizado o 

nível mais elevado de ácido indobutírico. 

 
Table 4 - Os valores médios e coeficientes de variação receptivos (CV) são a matéria fresca 
da parte aérea (MFPA), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria fresca da raiz (MFR) e 

matéria seca da raiz (MSR). 
 

Variável (%) Substrato 

Níveis de AIB (mg.L-1) 

MG CV (%) 

P>F 

0 1.000 2.000 Substrato Dose S X D 

MFPA1 

CDB 4,09Aa 6,87Aa 
5,83A

a 

5,60

A 

22,18 0,423 0,742 0,123 
SC 7,34Aa 2,85Aa 

5,83A

a 

4,79

A 

MG 5,72a 4,86a 5,00a  

MSPA1 

CDB 0,74Aa 1,27Aa 
1,14A

a 

1,05

A 

23,30 0,390 0,763 0,071 
SC 1,30Aa 0,51Aa 

0,76A

a 

  

0,86

A 

MG 1,02a 0,95a 0,89a  

MFR1 

CDB 0,55Ba 0,65Aa 
0,57A

a 

0,59

A 

37,90 0,048 0,034 <0,001 
SC 0,69Aa 0,67Ab 

0,48A

c 

0,61

A 

MG 0,62a 0,66b 0,52b  

 MSR1 

CDB 0,06Ba 0,06Aa 
0,05A

a 

0,05

A 

36,89 0,203 0,042 <0,001 
SC 0,16Aa 0,04Aa 

0,01B

b 

0,05

A 

MG 0,06a 0,06a 0,03b  

Médias seguidas pela mesma letra, em minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo 
teste de Duncan (P <0,05). ¹ Valores verificados para o Log10. SC: substrato comercial, SDB: pedúnculo 
decomposto de babaçu, MG: média geral, S: substrato, D: nível de ácido indobutírico, S X D: interação entre 
substrato vs nível, CV: coeficiente de variação. 

 

Isso sugere que o uso de reguladores de crescimento em determinadas quantidades 

pode inibir o enraizamento de estacas, ou seja, proporcionar algum efeito tóxico às plantas, 

uma vez que o resultado da aplicação de auxinas exógenas dependerá da concentração de 

auxina endógena e da propensão a enraizamento de cada espécie e, portanto, em situações 
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específicas a aplicação exógena pode promover a redução do enraizamento (FATHI et al., 

2017; DETMANN et al., 2012). 

De fato, o equilíbrio entre a concentração de auxina exógena e a aplicação endógena 

é específico, de modo que a dosagem ótima é obtida dentro de um curto intervalo. O efeito 

da baixa concentração de AIB (50 - 150 mg L-1) sobre estacas semilenhosas mostrou ter um 

efeito negativo sobre a promoção do enraizamento culminando em uma redução de 

enraizamento para estacas de buganvílias (DETMANN et al., 2012). Em alguns casos, os 

tecidos vegetais têm um teor ideal de auxinas endógenas para o enraizamento, e a aplicação 

de auxinas exógenas é inapropriada (FARIA et al., 2007). 

 

CONCLUSÕES 

O uso do caule decompostor de babaçu é tecnicamente viável como substrato na 

produção de estacas de buganvílias, sendo recomendado o nível de 1.000 mg.L-1 de ácido 

indolbutírico, uma vez que promove resultados semelhantes ou mais expressivos que o 

substrato comercial. 
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Resumo: O experimento foi conduzido em campo na Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
na cidade de Bom Jesus – PI. O delineamento experimental utilizado foi de blocos 
casualizados e os tratamentos consistiram de 8 diferentes acessos de feijão-fava (Phaseolus 
lunatus L.), sendo eles Fava Branca (PI), Roxinha (PB), Rosinha (PB), NI (MT), Cana Longa 
(PB), Branca Gigante (CE), NI (PB) e Orelha de vó (PB). Foram avaliadas, teor de clorofila 
A da folha alta (CAFA), teor de clorofila B da folha alta (CBFA), teor de clorofila A da folha 
baixa (CAFB), teor de clorofila B da folha baixa (CBFB), diâmetro da folha alta (DFA), e 
diâmetro da folha baixa (DFB).  O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de clorofila A e 
B em folhas de feijão-fava na parte de cima e de baixo das plantas, bem como analisar a 
correlação entre o teor de Clorofila e o diâmetro em folhas da parte mais alta e da parte mais 
baixa dos acessos utilizados oriundos de feiras dos estados do Piauí, Paraíba, Mato Grosso e 
Ceará. Observou-se que a variedade que melhor se destacou dentre as demais foi a NI (MT) 
apresentando melhores resultados para clorofila A e B quanto para diâmetro da folha, com 
exceção do diâmetro da folha baixa e de acordo com os dados apresentados houve uma baixa 
correlação entre clorofila e diâmetro das folhas. 
 

Palavras–chave: acessos, diâmetro, folhas, Phaseolus lunatus 
 

Chlorophyll A and B contents in fava bean genotypes 
 

Abstract: The experiment was conduct in the field at the Federal University of Piauí in the 
city of Bom Jesus - PI. The experimental design was of randomized blocks and the treatments 
consisted of eight different accessions of fava bean (Phaseolus lunatus L.), being they Fava 
Branca (PI), Roxinha (PB), Rosinha (PB), NI (MT), Cana Longa (PB), Branca Gigante (CE), 
NI (PB) e Orelha de vó (PB). Were evaluated chlorophyll A content of the high leaf, 
chlorophyll B content of the high leaf, chlorophyll A content of the low leaf, chlorophyll B 
content of the low leaf, diameter of the high leaf and diameter of the low leaf. The objective 
of this work was to evaluate the content of chlorophyll A and B in leaves of fava beans in 
the upper an lower parts of the plants, as well as to analyze the correlation between the 
chlorophyll content and the leaf diameter of the highest part and the lowest part of the 
accesses used from fairs in the status of Piauí, Paraíba, Mato Grosso and Ceará. It was 
observed that the variety that best stood out among the others was the Ni (MT) presenting 
better results for chlorophyll A and B as well as leaf diameter, except for the leaf et diameter, 
and according to the data presented there was a low correlation between chlorophyll and leaf 
diameter. 
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Keywords: accesses, diameter, leaf, Phaseolus lunatus 
 

INTRODUÇÃO 

O feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), uma das cinco espécies cultivadas do gênero 

Phaseolus, é uma leguminosa tropical caracterizada por elevada diversidade genética e elevado 

potencial de produção, que se adaptam às mais diferentes condições ambientais, mas 

desenvolve-se melhor nos trópicos úmidos e quentes (MAQUET et al., 1999). O feijão-fava 

tem se mostrado uma importante fonte alternativa de alimentação e renda para as populações 

mais carentes na região Nordeste do Brasil (CARMO et al., 2015).  

O Nordeste tem maior destaque na produção, sendo o estado da Paraíba o maior 

produtor, onde o feijão fava é cultivado em quase todas as microregiões; seguido de Rio 

Grande do Norte, Ceará e Pernambuco. Em Minas Gerais, a quantidade de fava produzida 

(em grão) atinge 725 toneladas, em área plantada de 1.217 hectares (IBGE, 2008). 

O cultivo é feito tradicionalmente por pequenos agricultores, os quais se utilizam 

predominantemente de variedades crioulas de crescimento indeterminado. Esta característica 

requer a prática do tutoramento, feita geralmente pelo plantio do feijão-fava em consórcio 

com culturas que oferecem suporte, como o milho; tal prática dificulta a colheita mecanizada 

e ocupa a área por mais tempo, gerando maiores gastos com mão-de-obra, além disso, nem 

sempre está associada a maiores rendimentos (AZEVEDO et al., 2003; OLIVEIRA et al., 

2004; PEIXOTO et al., 2001) 

O conteúdo de clorofila nas folhas frequentemente é utilizado para estimar o 

potencial fotossintético das plantas, pela sua ligação direta com a absorção e transferência de 

energia luminosa. Uma planta com alta concentração de clorofila e capaz de atingir taxas 

fotossintéticas mais altas, pelo seu valor potencial de captação de “quanta” na unidade de 

tempo. Entretanto, nem sempre esta relação existe, pois a etapa bioquímica da fotossíntese 

(fase do escuro) pode limitar o processo (PORRA et al, 1989; CHAPPELLE; KIM,1992). O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de clorofila A e B em folhas de feijão-fava na parte 

de cima e de baixo das plantas bem como analisar a correlação entre o teor de Clorofila e o 

diâmetro destas folhas de 8 acessos de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.) oriundos de feiras dos 

Estados do Piauí, Paraíba, Mato Grosso e Ceará. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo para determinar os teores de clorofila A e B e diâmetro das folhas foi 

conduzido em campo na Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, 

localizado no município de Bom Jesus-PI a (9° 04’ 48.04’’ S; 44° 19’ 34.74’’ O), com altitude 

média de 284 m, precipitação média de 1000 mm e temperatura média de 27,7°C. Segundo 

Thornthwaite, o clima é tropical sazonal sub-úmido seco (C1) Aw. O solo utilizado foi o 

Latossolo Amarelo. As avaliações dos teores de clorofila e diâmetro das folhas foram 

realizadas em campo no local do experimento. 

As sementes de feijão-fava utilizadas foram provenientes das feiras dos estados de 

Piauí, Paraíba, Mato Grosso e Ceará as quais foram semeadas no dia 24 de agosto de 2018 

em consórcio com o milho para suporte, sendo semeadas três sementes do feijão-fava e do 

milho por cova, mantendo-se uma planta por cova após o desbaste. A irrigação foi feita por 

gotejamento e para o controle das plantas invasoras realizou-se catação manual ao longo do 

ciclo da cultura.  

O experimento foi conduzido em blocos casualizados constituído de 4 blocos, com 

oito plantas por parcelas. Utilizou-se 8 tratamentos, sendo eles 8 acessos de feijão-fava: Fava 

branca-PI, Roxinha-PB, Rosinha-PB, NI-MT, Cana longa-PB, Branca Gigante-CE, NI-PB e 

Orelha de vó-PB. 

Os parâmetros avaliados foram Clorofila A das folhas altas (CAFA), Clorofila B das 

folhas altas (CBFA), Clorofila A das folhas baixas (CAFB), Clorofila B das folhas baixas 

(CBFB), Diâmetro das folhas altas (DFA) e Diâmetro das folhas baixas (DFB) dos diferentes 

genótipos de Feijão-Fava. A coleta dos dados foi feita aos 81 DAS após o plantio. Utilizou-

se um clorofilômetro para determinação do teor de clorofila A e B e o paquímetro para 

determinação do diâmetro das folhas. 

Para a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM (General 

Linear Model) do programa SAS (Statistical Analysis System, University Edition). Para o teste de 

diferenciação de médias, adotou-se o teste Tukey. As significâncias foram declaradas a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A luz é primordial para o crescimento das plantas, não só por fornecer energia para 

a fotossíntese, mas também por fornecer sinais que regulam seu desenvolvimento 

(ATROCH et al., 2001). Os resultados apresentados mostram que o feijão-fava NI (MT) 

obteve alto teor de clorofila A da folha alta (CAFA) juntamente com a variedade Cana Longa 
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(PB), o que não foi observado para os resultados de clorofila B da folha baixa (CBFA) uma 

vez que apenas a variedade NI (MT) se destacou. Para os resultados de CAFB e CBFB as 

variedades Roxinha (PB), Rosinha (PB), NI (MT) e Cana Longa (PB) não diferiram entre si 

pelo teste de Duncan a 5%. Os resultados obtidos para diâmetro da folha alta mostrou que 

apenas a variedade NI (PB) apresentou o pior resultado em relação as demais variedades, e 

já para diâmetro da folha baixa apenas a variedade Orelha de vó (PB) apresentou um melhor 

resultado em relação as demais. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Teores de Clorofila A nas folhas altas (CAFA), Clorofila B nas folhas altas 
(CBFA), Clorofila A nas folhas baixas (CAFB), Clorofila B nas folhas baixas (CBFB) e 
Diâmetros das folhas altas (DFA) e folhas baixas (DFB) dos diferentes genótipos de 

Feijão-Fava. 
Tratamentos CAFA CBFA CAFB CBFB DFA DFB 

Fava Branca (PI) 24.388c   7.850d      27.575c       9.763 c      57.413a       54.238ab       

Roxinha (PB) 30.750ab 12.225b      33.875a       15.988a       55.600a       43.738cde       

Rosinha (PB) 29.050abc 11.638bc    33.038a       15.263a       51.463a       46.063bcd       

NI (MT) 33.213a 15.388a  34.113a       16.638a       59.725a       39.788de       

Cana Longa (PB) 31.413a 12.788ab   33.350a       15.450a       61.913a       46.275bcd       

Branca Gigante (CE) 26.438bc 8.988cd   31.125ab       12.038bc       57.038a       50.975abc       

NI (PB) 26.350bc 10.825bcd  31.088ab       13.550ab       38.663b       35.838e       

Orelha de vó (PB) 25.175c 7.925d  29.250bc       11.063bc       51.650a       56.100a       

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de 
probabilidade 

 

Os resultados apresentados indicam que a variedade de feijão-fava que melhor se 

destacou dentre as demais variedades em relação a maioria dos parâmetros avaliados foi a NI 

(MT). 

Foi realizada também a análise da correlação entre as variáveis estudadas e a partir 

dos resultados obtidos pôde-se observar que há uma baixa correlação entre diâmetro das 

folhas e os teores de clorofila A e B, induzindo assim a ideia de que não importa o diâmetro 

da folha de feijão-fava para se observar maiores teores de clorofila A ou B. (Tabela 2). Isto 

provavelmente se deu em função de sombreamento proveniente das plantas de milho em 

consórcio com as plantas de feijão-fava ou um possível problema nutricional, porém não 

foram realizadas analises que comprovem essa afirmativa. 
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Tabela 2. Correlação entre os teores de clorofila A e B nas folhas alta e baixa, e diâmetro 
das folhas altas e baixas 

 
 CAFA CBFA CAFB CBFB 

DFA 0.38334* 0.32287* 0.21125ns 0.16074ns 

DFB -0.24597* -0.35587* -0.11255ns -0.14078ns 

*significativo a 5% (p<0,05) 

 

CONCLUSÕES 

As variedades de feijão-fava NI (MT) e Cana Longa (PB) apresentam alto teor de 

CAFA, CBFA, CAFB e CBFB. 

Não existe forte relação entre diâmetro da folha e teor de clorofila em folhas de 

feijão-fava. 
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RAÇA NOVA ZELÂNDIA 
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Resumo – Este trabalho tem como objetivo analisar a área do músculo Longissimus dorsi 
presente em coelhos da raça Nova Zelândia disposto dorso-lateralmente. Foram utilizados 5 
coelhos com idade média de 90 dias a partir da primeira coleta realizada por 5 coletores 
distintos e experimentalmente estavam distribuídos em blocos casualizados. Os dados foram 
analisados pelo software SAS com a configuração de PROC GLM utilizada para 
procedimentos de regressão e análise de variância ajustada para modelos lineares gerais. 
Averiguou-se que houve precisão no experimento, mesmo com técnicas distintas de 
avaliação de carcaças com o equipamento ultrassonográfico. 
 

Palavras chave: músculo, operadores, precisão, ultrassonografia 
 

Evaluation of the loin eye area (AOL) in New Zealand rabbits 
 

Abstract -This work aims to analyze the area of the Longissimus dorsi muscle present in 
New Zealand rabbits disposed dorsolateral. Five rabbits with mean age of 90 days were used 
from the first collection performed by 5 different collectors and were experimentally 
distributed in randomized blocks. The data were analyzed by SAS software with the PROC 
GLM configuration used for regression and variance analysis procedures adjusted for general 
linear models. It was found that there was precision in the experiment, even with different 
evaluation techniques of carcasses with the ultrasound equipment. 
 
Key words: muscle, evaluators, precision, ultrasound 
 

INTRODUÇÃO 

Os coelhos, além de serem ótimos animais de companhia, se caracterizam por 

possuírem bons resultados produtivos devido ao fácil manejo. A produção do coelho, de 

modo geral, pode resultar em diversos produtos, tendo a carne como principal deles, se 

destacando por seu alto valor nutricional e palatabilidade. No Brasil, a carne de coelho é 

pouco consumida se comparada às demais carnes existentes no país. Entretanto, com o 

objetivo de expandir a cunicultura no país cada vez mais investe em tecnologias para 

alavancar a produtividade da carne desses animais. 

Entre os recursos e métodos existentes para análise de carcaças e de características 

associadas à qualidade da carne, a ultrassonografia ganha destaque por ser uma técnica não 
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invasiva, especialmente, por possibilitar o exame in vivo, podendo ser utilizada mais vezes 

em tempo consideravelmente curto, com uma boa precisão a custos relativamente baixos. 

As mensurações por ultrassonografia podem apresentar diferenças entre as imagens 

coletadas  do  músculo longissimus dorsi, pois exibe pontos anatômicos de difícil 

visualização, o que pode levar a mensurações variadas entre operadores. Em razão disso, 

procura-se obter medidas semelhantes, utilizando a padronização do posicionamento do 

animal e do transdutor na região avaliada, afim de que se tenha uma diminuição da variação 

entre cada operador no momento da interpretação das imagens e, posteriormente, em seus 

resultados. 

O experimento teve como objetivo a encontrar diferença entre os diferentes 

avaliadores. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no modulo didático produtivos de cunicultura do 

Colégio Técnico de Bom Jesus, pertencente á Universidade Federal do Piauí-Campus 

Professora Cinobelina Elvas para realização dos experimentos foram utilizados cinco coelhos 

da raça Nova Zelândia, sendo 3 machos e duas fêmeas, criados em gaiolas individuais de 

arame galvanizado medindo 80cm x 75cm x 67cm,com agua e ração disponíveis a vontade e 

o ambiente homogêneo, submetidos ainda ao mesmo manejo sanitário. 

A coleta de dados foi realizada pela aferição da área de olho de lombo (AOL) do 

músculo Longissimus dorsi através da utilização do um equipamento de ultrassonografia 

KX2000G VET, equipado com um transdutor linear de 3,5 MHz e com o auxilio do gel 

transdutor para melhorar a obtenção dos resultados reais da AOL localizada entre a 12ª e13ª 

vertebras torácicas do antímero lateral esquerdo dos animais. 

A condução do experimento foi feita em Delineamento em Blocos Casualizados 

com 5 blocos e 5 tratamentos diferentes com duas repetições cada, com covariável. Para 

avaliar o uso de blocos em função da precisão do experimento, foi verificada a efetividade 

dos blocos (EB), cuja fórmula é expressa conforme( NETER et al. (1990) ), na avaliação da 

precisão experimental foi calculado o coeficiente de variação experimental, em percentagem 

da média, correspondente ao quadrado médio do erro. Por fim, é determinado o valor da 

estatística, neste trabalho designada por coeficiente de determinação. O coeficiente de 

determinação ajustado será obtido conforme( Cecon et al., 2012). A AOL será obtida pela 

fórmula descrita por (Silva Sobrinho, (1999) )e as significâncias são declarados a 5% pelos 

testes. 
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Os valores encontrados foram digitalizados no Excel e para as análises utilizou-se 

o SAS, um software para análise estatística dos dados que foram gerados após a inserção dos 

mesmos no programa. Como teste de diferenciação de médias foi utilizado o Teste Duncan 

a nível de significância 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Considerando os resultados obtidos através da análise de variância (ANOVA), 

observou-se que não há diferença significativa (p≤0,05) para os diferentes operadores 

(Tabela 1). Isso se deu pelo fato dos diferentes operadores possuírem semelhante grau de 

experiência na técnica ultrassonográfica, apoiados pelo manuseio dos animais realizados de 

forma simultânea entre estes. 

Para a variável coleta x operador, foi introduzido o uso da covariável DBC e 

posteriormente o teste Duncan (Tabela 02) para realização do teste de diferenciação de 

médias nesta, observou-se heterogeneidade na variância do resíduo, ou seja, houve diferença 

significativa entre os tratamentos.  Tal resultado nos permite apontar que apesar da existência 

no desenvolvimento de carcaça, apoiado pelo aumento da AOL, a precisão das coletas 

experimentais inerentes aos avaliadores durante todo o período de realização das coletas não 

sofreram variação devido o ganho de experiência entre cada um 

 

Tabela 01-Analise de variância (ANOVA) para características área de olho de lombo de 
coelhos nova Zelândia. 

 

FV GL Soma de quadrados 
Quadrado 

médio 
Fcalculado Ftabelado 

Coleta 2 289,63 144,81 5,99 0,032 

Operador 4 49,16 12,29 0,51 0,729 

Animal 4 1634,88 408,72 16,90 0,0001 

Coleta*Operador 8 224,96 28,12 1,16 0,326 

FV-Fonte de variação; GL-grau de liberdade 
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Tabela 02- Media do comprimento da área do olho de lombo nas diferentes avaliações  
 

Coleta  N˚ Media 

1 50 B 73,6170 

2 50 B 74,7280 

3 50 A 76,7618 

 

CONCLUSÃO 

Foi detectada uma diferença entra as coletas em razão do crescimento dos animais 

analisados durante o período em que foram realizadas as coletas. 

Constatou-se também que não há diferença significativa entre os avaliadores, 

mostrando que os mesmos tem o mesmo grau de experiência ao utilizarem o equipamento e 

ao fazer a coleta dos dados, assim como também como é demonstrado pela variável coleta x 

operador. 
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CRESCIMENTO E TEORES DE CLOROFILA EM MILHO CRIOULO 
CULTIVADO EM DIFERENTES DENSIDADES DE PLANTIO EM BOM 

JESUS NO PIAUÍ 
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Resumo: Esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o desempenho das variedades 
de milho crioulo utilizando diferentes densidades de plantio. O experimento foi conduzido 
no setor experimental da Universidade Federal do Piauí no Campus Professora Cinobelina 
Elvas, durante o período de agosto a novembro de 2018. O experimento foi implantado com 
o delineamento em blocos Casualizados em esquema fatorial (5x3), com 5 densidades de 
plantio (T1- 2 plantas/metro linear, T2- 3 plantas/m, T3- 4 plantas/m, T4- 5 plantas/m T5- 
6 plantas/m), 3 alturas da folha (ápice, media, base) em 5 blocos e 2 repetições por bloco. 
Foram semeadas 3 sementes por cova e após a germinação foi realizado o desbaste das duas 
plantas menos vigorosas. Foram avaliadas as características agronômicas: altura, teor de 
clorofila A e B. Teores de clorofila A e B são encontrados em maiores quantidades nas folhas 
medianas das plantas de milho crioulo. Densidades de plantio com 3 plantas de milho crioulo 
por metro linear apresentam maiores teores clorofila A e B. Densidades com mais de 2 
plantas de milho crioulo por metro linear reduzem o porte das plantas. 

 

Palavras–chave: agricultura, espaçamento, Zea mays 
 

Growth and chlorophyll content in creole maize grown at different planting 
densities in Bom Jesus, Piauí 

 
Abstract: This work has the objective to evaluate the performance of the varieties of Creole 
corn using different planting densities. The experiment was conducted in the experimental 
area of the Federal University of Piauí at Campus Professor Cinobelina Elvas, during the 
period from August to November 2018. The experiment was implemented with a 
randomized block design in a factorial scheme (5x3), with 5 planting densities (T1- 2 plants 
/ linear meter, T2- 3 plants / m, T3- 4 plants / m, T4- 5 plants / m T5- 6 plants / m), 5 
blocks and 2 replicates per block and 3 leaf heights apex, media, base). Three seeds were 
sown per pit and after the germination the thinning of the two less vigorous plants was 
performed. The agronomic characteristics were evaluated: height, chlorophyll A and B 
content. Chlorophyll A and B contents were found in larger amounts in the medium leaves 
of the Creole corn plants. Planting densities with 3 plants of Creole corn per linear meter 
present higher levels of chlorophyll A and B. Densities with more than 2 plants of Creole 
maize per linear meter reduce the size of plants. 
 
Keywords: agriculture, spacing, Zea mays. 
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INTRODUÇÃO 

Com o intuito de boa produção com baixo e médio investimento tecnológico, 

pequenos e médios agricultores estão optando por plantio com sementes rústicas como o 

milho crioulo para obtenção de produtividades rentáveis (SANDRI, 2008). 

O milho crioulo (Zea mays L.) é utilizado como uma das principais fontes de 

alimentação e de renda, por conta de diversos fatores como: baixo custo de produção não 

exigindo alta tecnologia, não utilização de melhoramento genético e técnicas de manejo 

aplicadas (PAIVA et al.,2015). 

A determinação do teor de clorofila pelo clorofilômetro apresenta algumas 

vantagens sobre o método de extração de clorofila. Dentre essas, destacam-se: a leitura pode 

ser realizada em poucos minutos; o aparelho tem custo mínimo de manutenção, ao contrário 

de outros testes que exigem compra sistemática de produtos, não há necessidade de envio de 

amostras para laboratório, com economia de tempo e dinheiro, e podem ser realizadas 

quantas amostras forem necessárias, sem implicar em destruição de folhas (MALAVOLTA 

et al., 1997). 

As sementes crioulas são de fácil propagação em regiões com baixa fertilidade no 

solo, em função disso, são consideradas como fonte alimentícia tanto para os agricultores 

como para animais. Além disso, reduzem a erosão genética e tem suma importância na 

agrobiodiversidade de conservação (PAIVA et al.,2015). Diante disso, esta pesquisa tem por 

objetivo avaliar os teores de clorofila A e B e altura de plantas de milho crioulo utilizando 

diferentes densidades de plantio em Bom Jesus-PI. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na área experimental da Universidade Federal do Piauí 

Campus Professora Cinobelina Elvas, localizado em Bom Jesus-PI, sendo instalado no dia 19 

de setembro de 2018 e conduzido até o dia 9 de novembro de 2018. A área experimental 

teve 100m². O experimento foi implantado no delineamento em blocos Casualizados (DBC) 

em esquema fatorial (5X3), com 5 densidades de plantio (T1- 2 plantas/metro linear (0,50 

m), T2- 3 plantas/m (0,33m), T3- 4 plantas/m (0,25m), T4- 5 plantas/m (0,20 m), T5- 6 

plantas/m (0,16m)) e 3 alturas da folha da planta (ápice, médio e base), com 5 blocos e 2 

repetições por bloco. Foram avaliadas as características agronômicas: altura, teores de 

clorofila A e B. Vale ressaltar que a característica altura da planta foi considerada apenas o 

DBC com 5 densidades de plantio, com 5 blocos e 2 repetições por bloco. 
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Durante a instalação do experimento, o terreno foi preparado com a demarcação 

da área, em seguida, realizada a capina, logo depois o revolvimento do solo. A irrigação foi 

montada com sistema de gotejamento com micro aspersores autocompensantes a cada 20 

cm. Após a montagem da irrigação foi realizada a semeadura colocando três sementes por 

cova. Foi realizada uma avaliação das plântulas para o desbaste das menos vigorosas e 15 

dias após semeadura foram realizados os desbastes.   

Para coleta de dados foi considerado como área útil da parcela apenas as duas 

plantas centrais de cada tratamento. A altura da planta: obtido com o auxílio de uma fita 

métrica medindo-se do nível do solo ao ápice da planta. O teor de clorofila: obtido com o 

auxílio de um clorofilômetro medindo-se nas folhas da base, meio e ápice da planta. A análise 

foi realizada no dia 9 de novembro de 2018. Os valores foram calculados pelo equipamento 

com base na quantidade de luz transmitida pela folha, em dois comprimentos de ondas, com 

diferentes absorbâncias da clorofila. 

Para a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM (General 

Linear Model) do programa SAS (Statistical Analysis System, University Edition). Para o teste de 

diferenciação de médias, adotou-se o teste Tukey. As significâncias foram declaradas a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve interação significativa (p>0,05) entre os fatores densidade de plantio e 

altura da folha avaliada. Observou-se efeito significativo (p<0,05) para os teores de clorofila 

A e B em função da altura das folhas avaliadas. A altura da planta e os teores de Clorofila A 

e B foram significativos (p<0,05) em função das densidades de plantio. 

Observa-se, na Tabela 1, que o teor de clorofila na altura mediana da planta 

apresentou uma maior concentração. Tal fato é justificado devido as folhas medianas 

apresentarem um melhor desenvolvimento e pigmentação verde é mais concentrada em 

relação a parte aérea e a base da planta. 

 

Tabela 01 – Teores de clorofila A e B em função da altura das folhas de milho crioulo 
cultivado em Bom Jesus, Piauí. 

 
Altura das Folhas Clorofila A Clorofila B 

Ápice 32,24b* 13,24b 

Média 33,54a 15,05a 
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Base 31,91b 13,01b 

*Medias seguida de mesma letra não diferem entre si à 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

A concentração de clorofila B é maior em plantas sombreadas, uma vez que ela 

aumenta os comprimentos de onda que podem ser capturados pela planta. A clorofila B pode 

ser convertida em A pela ação da enzima clorofila a oxigenasse. 

Os teores de clorofila A e B, assim como altura da planta, sofreram influencia 

significativa (p<0,05) em função da densidade de plantio (Figura 1) 

 

 

 
 

Figura 01 - Teores de clorofila A e B e altura (m) de plantas de milho crioulo cultivado em 
diferentes densidades de plantio em Bom Jesus – Piauí. 

 
 

A determinação do teor relativo de clorofila por meio do clorofilômetro pode ser 

utilizada para predizer a necessidade de adubação nitrogenada na cultura do milho, assim é 

possível inferir que o adensamento de milho crioulo, visando aumentar a produtividade, deve 

ser acompanhado da adubação nitrogenada. O teor de clorofila na folha é utilizado para 

predizer o nível nutricional de nitrogênio (N) em plantas, devido ao fato de a quantidade 

desse pigmento correlacionar-se positivamente com teor de N na planta. 
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CONCLUSÕES 

Teores de clorofila A e B são encontrados em maiores quantidades nas folhas 

medianas das plantas de milho crioulo. 

Densidades de plantio com 3 plantas de milho crioulo por metro linear apresentam 

maiores teores clorofila A e B. 

Densidades com mais de 2 plantas de milho crioulo por metro linear reduzem o 

porte das plantas. 
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Resumo: O cajuí (Anacardium spp.), é uma espécie pertencente à família Anacardiaceae. No 
estado do Piauí o cajuizeiro ocorre naturalmente na região litorânea e dos cerrados, sua 
exploração junto ao Bioma do Cerrado ainda é baseada totalmente no extrativismo, fato que 
representa uma ameaça, podendo comprometer à variabilidade genética. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar a diversidade genética encontrada em exemplares de diferentes 
municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia, afim de identificar e sugerir genótipos 
mais dissimilares e promissores que permitam subsidiar futuros programas de melhoramento 
genético e de preservação da espécie em questão. Coletaram-se frutos maduros de 16 
matrizes (genótipos), provenientes dos municípios de Alvorada do Gurguéia, Baixa Grande 
do Ribeira e Bom Jesus e analisaram-se as seguintes características: Comprimento da 
castanha; Largura da castanha; Espessura da castanha; Peso da castanha e a Coloração da 
casca da castanha - com auxílio do colorímetro Konica Minolta CM-700D. Este estudo 
mostrou variabilidade genética entre o germoplasma de cajuí avaliados. Futuros trabalhos de 
envolvendo a ampliação das coletas e avaliação do germoplasma são necessários, afim de que 
tais informações sejam úteis a melhoramento genético, multiplicados e utilizados em plantios 
comerciais e para a conservação da espécie. 
 
Palavras–chave: Anacardiaceae, caracterização morfoagronômica, conservação, 
variabilidade genética  
 

Genetic diversity of cashew acesses (Anacardium spp.) from the microrregião do 
Alto Médio Gurgueia, Piauí, Brazil 

 

Abstract: The cashew (Anacardium spp.) is a species belonging to the family Anacardiaceae. 
In the state of Piauí the crashew tree occurs naturally in the coastal and cerrado regions, its 
action along the Cerrado Biome is still totally without extractivism, a fact that represents a 
threat, a potential compromise to genetic variability. The present problem was used as an 
average of an estimation variable in microregions of the Alto Médio Gurgueia, with the 
objective of identifying and differentiating the most recent and promising genotypes that 
could subsidize the future breeding and protection programs of the disease in question. They 
collected mature fruits from 16 matrices (genotypes), from the Alvorada do Gurguéia, Baixa 
Grande do Ribeira and Bom Jesus, and analyzed the following characteristics: Chestnut 
length; Width of chestnuts; Chestnut thickness; Weight of the chestnut and a coloring of the 
chestnut bark - with the aid of the Konica Minolta CM-700D colorimeter. This study 
inherited genetics among the evaluated cashew germplasm. Future work to expand the 
collection and evaluation of germplasm is necessary, in order to obtain the support 
information that is useful for the best genetics, multiplied and used in commercial enterprises 
and for a conservation type. 
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INTRODUÇÃO 

O cajuí (Anacardium spp.), também denominado de cajuzinho-do-campo ou 

cajuzinho-do-cerrado, é uma espécie pertencente à família Anacardiaceae, caracterizada por 

apresentar castanha e pedúnculo pequenos. Sua origem é atribuída as Américas Central e do 

Sul. No Brasil, encontra-se dispersa pela região dos cerrados da Amazônia e das regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste (CRESPO; SOUZA, 2014). Seu pedúnculo (pseudofruto) 

é bastante apreciado na região do Cerrado graças a seu valor nutritivo e sabor especial, 

podendo ser consumido in natura ou como bebidas, doces e geleias (ALMEIDA et al., 1998), 

enquanto que sua castanha (fruto) pode ser consumida após ser torrada ou participar da 

composição de sorvetes. Apesar de apresentar potencial econômico e de ser referência 

nutricional para populações locais, sua exploração junto ao Bioma do Cerrado ainda é 

baseada totalmente no extrativismo (GOMES et al., 2006), fato que representa uma ameaça, 

mediante ao uso inapropriado dos ecossistemas para exploração predatória, podendo 

comprometer à variabilidade genética existente ou até mesmo, ocasionar a extinção de 

populações naturais (LONDE, 2010). Diante do exposto, o presente trabalho tem por 

objetivo avaliar a diversidade genética encontrada em exemplares de diferentes municípios 

da microrregião do Alto Médio Gurgueia, afim de identificar e sugerir genótipos mais 

dissimilares e promissores que permitam subsidiar futuros programas de melhoramento 

genético e de preservação da espécie em questão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos no estádio de maturação completa de 16 matrizes (genótipos), provenientes 

de seis localidades pertencentes a três municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia 

(Tabela 1), foram coletados e armazenados em sacos plásticos e, posteriormente, 

encaminhados ao Laboratório de Genética e Conservação de Germoplasma do Campus 

Professora Cinobelina Elvas da  Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), situado no 

município de Bom Jesus – PI (09°04′26″ S, 44°21′32″ W), afim de que fossem realizadas as 

análises morfoagronômicas. 
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Tabela 1 – Dados de passaporte de acessos de cajuizeiro (Anacardium spp.) provenientes de 
municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia, Piauí, Brasil. 

 

Acesso/Genótipo Local da Coleta Município 

AN-006 Comunidade Piripiri Bom Jesus –PI 

AN-009 Comunidade Lagoa Falsa           Bom Jesus – PI 

AN-020 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-021 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-024 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-025 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-026 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-027 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-030 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-031 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-035 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-036 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-037 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-038 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-039 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-042 Estação Ecológica de Uruçuí-Una Baixa Grande do Ribeiro - PI 

FEAG = Fazenda Experimental Alvorada do Gurgueia (UFPI) 

 

Um total de sete descritores para a castanha, relacionados na lista estabelecida para 

o cajueiro pelo International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR, 1986) foram selecionados, 

a saber: Comprimento da castanha (CCA); Largura da castanha (LCA); Espessura da castanha 

(ECA); Peso da castanha (PCA). Foram realizadas as aferições de 15 amostras (castanhas) 

por indivíduo, tomadas ao acaso, para cada uma das características selecionados. 

Adicionalmente, foi determinada a coloração da castanha, empregando-se um 

espectrofotômetro portátil modelo CM-700D (Konica Minolta). Por meio das coordenadas 

(L, a e b) foram medidas em lados opostos dos frutos as coordenadas luminosidade 

Coordenadas luminosidade: L [variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do vermelho (+a) 

ao verde (-a)] e b [do amarelo (+b) ao azul (-b)].. A análise dos dados foi efetuada 

considerando-se um delineamento estatístico inteiramente ao acaso, com 16 tratamentos 

(genótipos) e 15 repetições (castanhas). Para a análise de divergência genética foi empregada 
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análises multivariadas, baseadas nos métodos de agrupamento de otimização de Tocher 

baseado na distância generalizada de Mahalanobis realizada no programa computacional 

Genes versão 2013.5.1 (CRUZ, 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados gerados por este trabalho demonstram existir diversidade genética entre 

os acessos avaliados, como pode ser constatada ao observar a análise de agrupamento (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Agrupamento, pelo método de Tocher, de dezesseis genótipos de cajuizeiro 
(Anacardium spp.) provenientes de municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia, do 
Estado do Piauí, com base na dissimilaridade estimada por meio da distância generalizada 

de Mahalanobis em relação a sete características morfoagronômicas*. 
 

Grupo Tratamento 

I AN-021;  AN-024;  AN-026;  AN-038; AN-036; AN-027; AN-020; AN-037; AN-031 

II AN-009; AN-025 

III AN-006 

IV AN-030 

V AN-035 

VI AN-039 

VII AN-042 

*Comprimento da castanha (CCA); Largura da castanha (LCA); Espessura da castanha (ECA); Peso da castanha 
(PCA); Coordenadas luminosidade: L [variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do vermelho (+a) ao verde (-
a)] e b [do amarelo (+b) ao azul (-b)]. 

 

O método de agrupamento de Tocher dividiu os 16 acessos de cajuizeiro em sete 

grupos. O grupo I reuniu nove acessos, dos quais cinco são originários da Fazenda 

Experimental Alvorada do Gurgueia (FEAG) (AN-021, AN-024, AN-026, AN-027 e AN-

020), três do povoado de Eugenópolis (AN-038, AN-036 e AN-037) e um do povoado de 

Barra Verde (AN-031). Percebe-se que, dentre os agrupamentos obtidos, esse foi o grupo 

mais abundante em número de representantes, onde a grande maioria dos genótipos 

coletados na FEAG (83,3%) formaram um grupo homogêneo com 75,0% das amostras 

coletadas no povoado de Eugenópolis e 33,3% da amostra do povoado de Barra Verde. Uma 

possível explicação para a homogeneidade encontradas entre as amostras das duas últimas 

localidades seria a distância geográfica entre as mesmas, inferior a 10 Km, indicando que, 
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provavelmente, está ocorrendo fluxo gênico. Não podemos descartar a possibilidade de que 

a similaridade observada entre os acessos deste grupo seja produto da introdução de matrizes 

em diferentes localidades realizada pela ação antrópica, uma vez que grande parte dos acessos 

analisados foram coletados em propriedades rurais (CHIPOJOLA et al., 2009). 

Esta última explicação também é plausível para grupo II, formado por dois acessos 

(AN-009 e AN-025) de localidades distintas. Já os demais grupos (III a VII) reuniram apenas 

um acesso, cada (Tabela 2), sendo o grupo VII o mais divergente, composto apenas pelo 

acesso AN-042, proveniente da Estação Ecológica Uruçuí-Una. 

 

 
Figura 1 – Contribuição relativa de sete características morfoagronômicas do cajuí 

(Anacardium spp.) avaliadas por meio da metodologia de Singh (1981). Comprimento da 
castanha (CCA); Largura da castanha (LCA); Espessura da castanha (ECA); Peso da 

castanha (PCA); Coordenadas luminosidade: L [variação do branco (+L) ao preto (-L)], a 
[do vermelho (+a) ao verde (-a)] e b [do amarelo (+b) ao azul (-b)]. 

 
Os dados gerados por este trabalho, demonstram existir diversidade genética entre 

os acessos de cajuí analisados.  Estes resultados são confirmados pela análise de contribuição 

de Singh, evidenciando que algumas variáveis apresentam maior peso na discriminação de 

determinados acessos em particular, propiciando a estes apresentarem características 

fenotípicas próprias, sendo então mais divergentes em relação aos demais. 

Para divergência genética pelo método de Singh (1981), as variáveis relacionadas a 

largura da castanha (38,9%), o parâmetro a (coloração instrumental realizada na casca da 

castanha) e peso médio das castanhas determinaram a contribuição relativa dos caracteres na 

ordem de 38,9%, 29,6% e 21,2%, respectivamente, apresentando, desta forma, grande 

importância na diferenciação genética dos acessos avaliados (Figura 1).  
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CONCLUSÕES 

Este estudo mostrou variabilidade genética entre o germoplasma de cajuí avaliados.  

Futuros trabalhos de envolvendo a ampliação das coletas e avaliação do 

germoplasma são necessários, afim de que tais informações sejam úteis a melhoramento 

genético, multiplicados e utilizados em plantios comerciais e para a conservação da espécie. 
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Resumo: A figueira apresenta uma ampla adaptabilidade às diferentes condições 
edafoclimáticas, sendo cultivada do Sul ao Nordeste do Brasil. Portanto, objetivou-se avaliar 
a qualidade pós-colheita de frutos de figueira, cultivar Roxo de Valinhos, no Sudoeste 
Piauiense, a fim de verificar o potencial produtivo desta frutífera na região e torná-la uma 
alternativa de renda para os produtores. Os tratamentos consistiram em três estádios de 
maturação (50, 75 e 100% maduros), identificados a partir da coloração visual da casca. As 
avaliações realizadas foram: sólidos solúveis, pH e acidez titulável. As médias dos 
tratamentos foram calculadas e submetidas à análise descritiva. As médias dos sólidos 
solúveis apresentaram um comportamento crescente conforme o avanço no estádio de 
maturação, com valores de 9, 17 e 20,6 °Brix para os estádios de 50, 75 e 100%, 
respectivamente. O pH também apresentou crescimento linear de acordo com o aumento 
da maturação nos três estádios, com valores de 4,65 (50%), 5,09 (75%) e 5,38 (100%). Para 
a acidez titulável foi observado um maior valor no estádio de 50% (0,31%), seguido dos 
estádios de 75% (0,27%) e 100% (0,23%). O Sudoeste Piauiense possui potencial para a 
produção de figo, cultivar Roxo de Valinhos, visto que as condições climáticas, durante o 
período de abril a agosto, são favoráveis ao cultivo de frutos de qualidade. No entanto, faz-
se necessário a continuidade da pesquisa na região, já que os resultados obtidos referem-se a 
apenas uma época do ano. 
 

Palavras–chave: Ficus carica L., fruticultura, Piauí 

 

Post-harvest quality of fig fruit, Roxo de Valinhos cultivar, in the Southwest of 
Piauiense 

 

Abstract: The fig tree presents a wide adaptability to the different edaphoclimatic conditions, 
being cultivated from the South to the Northeast of Brazil. The objective of this study was 
to evaluate the post-harvest quality of fig fruits, Roxo de Valinhos, in the Southwest of 
Piauiense, in order to verify the productive potential of this fruit in the region and to make 
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it an alternative income for producers. The treatments consisted of three maturation stages 
(50, 75 and 100% mature), identified from the visual color of the shell. The evaluations were: 
soluble solids, pH and titratable acidity. The means of the treatments were calculated and 
submitted to descriptive analysis. The solids solids showed an increasing behavior as the 
maturation progressed, with values of 9, 17 and 20,6 ° Brix for the stages of 50, 75 and 100%, 
respectively. The pH also presented linear growth according to the increase of maturation in 
the three stages, with values of 4.65 (50%), 5.09 (75%) and 5.38 (100%). For the titratable 
acidity a higher value was observed in the 50% (0.31%) stage, followed by the stages of 75% 
(0.27%) and 100% (0.23%). The Southwest Piauiense has potential for the production of fig, 
cultivar Roxo de Valinhos, since the climatic conditions, during the period from April to 
August, are favorable to the cultivation of quality fruits. However, it is necessary to continue 
the research in the region, since the results obtained refer to only one time of the year. 
 
Keywords: Ficus carica L., fruticulture, Piaui 
 

 

INTRODUÇÃO 

A figueira (Ficus carica L.) apresenta uma ampla adaptabilidade às diferentes 

condições climáticas, mesmo sendo considerada uma frutífera de clima temperado, além 

disso, a cultura é pouco exigente em número de horas de frio para efetuar a quebra de 

dormência das gemas. Estas características têm permitido o seu cultivo em vários locais do 

mundo, inclusive do Sul ao Nordeste do Brasil. 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior exportador de figo no mundo, com uma 

área colhida de 2.804 hectares e produção de 26.910 toneladas, segundo os últimos dados da 

FAO (2016). E o que torna o mercado de figos interessante para nosso país, é a possibilidade 

da produção brasileira suprir a demanda durante o período de entressafra do mercado 

mundial no hemisfério norte. 

No nordeste brasileiro, devido ao incentivo à fruticultura, a ficicultura (cultivo do 

figo) despertou o interesse de alguns produtores, que relatam que a vantagem de produzir na 

região é a existência da temperatura constante e da iluminação solar ampla, sem variações 

bruscas durante o ano, além da redução do ciclo da cultura em comparação a locais de clima 

mais frio (FERREIRA, 2006). 

A ficicultura tem como característica ser uma atividade desempenhada, 

principalmente, pela agricultura familiar, o que torna a mesma uma possível fonte de renda 

para os pequenos e médios agricultores do Sudoeste Piauiense, desde que seja incentivada a 

qualificação da mão-de-obra, já que para a comercialização são adotados alguns critérios de 

qualidade do produto. 
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O Sudoeste Piauiense é uma região com grande potencial para o desenvolvimento 

da fruticultura, pois apresenta condições edafoclimáticas favoráveis ao cultivo, fato este 

comprovado pelo desenvolvimento agrícola da região, a qual está localizada em uma 

importante fronteira agrícola, que é o MATOPIBA (que compreende os estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), além da grande disponibilidade hídrica a nível de água 

subterrânea, o que favorece a fruticultura irrigada. 

Assim, objetivou-se avaliar a qualidade pós-colheita de frutos de figueira, cultivar 

Roxo de Valinhos, no Sudoeste Piauiense, a fim de verificar o potencial produtivo desta 

frutífera na região e torná-la uma alternativa de renda para os produtores. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área do pomar didático da Universidade Federal 

do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas (UFPI/CPCE), no município de Bom Jesus-

PI, localizado a altitude de 287 metros, de coordenadas geográficas 09º04’59,9” de latitude 

Sul e 44º19’36,8” de longitude Oeste, no período de abril a agosto de 2018. 

A pesquisa foi desenvolvida com frutos oriundos de figueiras, cultivar Roxo de 

Valinhos, de 11 meses de idade, submetidas a poda drástica em abril de 2018.  No campo, as 

plantas estavam dispostas no delineamento de blocos casualizados (DBC), com 12 plantas 

por bloco, espaçadas em 2 m x 1,5 m, com 4 repetições. A irrigação foi feita diariamente, por 

duas horas, com um gotejador por planta. A adubação de produção foi realizada conforme 

a análise de solo e a recomendação para a cultura, com 90 g de sulfato de amônia (20% de 

N; 24% de S), 100 g de superfosfato simples (18% de P2O5; 8% de S; 12% de Ca) e 120 g 

de cloreto de potássio (60% de K20; 48% de Cl), em cada planta, parcelada três vezes, em 

um intervalo de 28 dias, além da adubação orgânica, com 2 Kg de esterco bovino, e aplicação 

via foliar de  micronutrientes (10 ml/5 L) duas vezes, a cada 30 dias. 

Os dados meteorológicos de temperatura, umidade, precipitação e insolação foram 

obtidos no site do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o controle de plantas 

daninhas foi feito por meio de capina manual e quando houve o surgimento da broca dos 

ramos (Azochis gripusalis), o controle foi realizado com inseticida orgânico a base de alho, 

sabão de coco e sal. 

Os tratamentos consistiram em três estádios de maturação (50, 75 e 100% 

maduros), identificados a partir da coloração visual da casca, com os frutos verdes 

amarelados correspondendo a 50% de maturação, amarelos arroxeados, 75%, e arroxeados, 
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100% maduro. As colheitas eram realizadas a cada dois dias, durante a manhã, no mês de 

agosto de 2018. 

Após a colheita, os frutos eram colocados em sacos plásticos e levados ao 

Laboratório de Propagação de Plantas da UFPI/CPCE, onde foram lavados em água 

corrente, para a retirada do látex, secos com papel toalha e classificados quanto a maturação 

e qualidade. Para as análises químicas, os frutos tiveram a polpa extraída (sem a casca) com 

espátula metálica, e armazenada em potes herméticos de 60 g, identificados com os 

respectivos tratamentos, e colocados no freezer para posterior análise. 

As avaliações realizadas foram: 

Sólidos solúveis (SS): O conteúdo foi determinado por leitura em refratômetro 

portátil, modelo RHS – 10 ATC, com escala variando de 0 até 100 °Brix, tomando duas gotas 

da polpa diluída em água deionizada, conforme (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). Os 

resultados foram expressos em °Brix, em triplicata. 

Acidez titulável (AT): Foi realizada por titulação em triplicata usando-se 5,0 g de 

polpa, ao qual foi adicionado 50 mL de água destilada, utilizando-se uma solução de NaOH 

à 0,1 N, previamente padronizada. Os resultados foram expressos em percentagem (%) de 

ácido cítrico (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008).  

pH: O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado diretamente na polpa, 

utilizando-se um potenciômetro digital calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0.  

Os dados foram tabulados, as médias dos tratamentos calculadas e submetidas a 

análise descritiva no programa Excel. 

 

Resultados e Discussão 

Nas Figuras 1, 2 e 3 encontram-se os valores médios de sólidos solúveis, pH e 

acidez titulável dos frutos de figueira, cultivar Roxo de Valinhos, em três estádios de 

maturação, colhidos em agosto de 2018, no município de Bom Jesus, Piauí. 

As médias dos sólidos solúveis apresentaram um comportamento crescente 

conforme o avanço no estádio de maturação, o que já era esperado, com valores de 9, 17 e 

20,6 °Brix para os estádios de 50, 75 e 100%, respectivamente (Figura 1). Esses valores foram 

superiores aos frutos cultivados em Mossoró, Rio Grande do Norte, nos estádios de 75 e 

100%, em que Silva et al. (2017) registraram valores de 16,11 °Brix e 19,96 °Brix, 

respectivamente. 
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Figura 1 – Valores médios de sólidos solúveis (SS), em °Brix, de frutos de figueira, cultivar 

Roxo de Valinhos, nos estádios de maturação 50, 75 e 100%, cultivados no Sudoeste 
Piauiense. 

 

O pH também apresentou crescimento linear de acordo com o aumento da 

maturação nos três estádios, com valores de 4,65 (50%), 5,09 (75%) e 5,38 (100%).  

 

Figura 2 - Valores médios de pH de frutos de figueira, cultivar Roxo de Valinhos, nos 
estádios de maturação 50%, 75% e 100%, cultivados no Sudoeste Piauiense. 

 
Para a acidez titulável foi observado um maior valor no estádio de 50% (0,31%), 

seguido dos estádios de 75% (0,27%) e 100% (0,23%). 
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Figura 3 - Valores médios de acidez titulável (AT), em porcentagem de ácido cítrico, de 
frutos de figueira, cultivar Roxo de Valinhos, nos estádios de maturação 50, 75 e 100%, 

cultivados no Sudoeste Piauiense. 
 

Ao serem observadas as condições climáticas do município de Bom Jesus, verifica-

se pouca variação da temperatura do ar, a qual estava em torno de 26 a 28°C, baixa 

precipitação, umidade do ar por volta de 71a 35% e alta radiação solar, com crescente 

aumento no período de junho a agosto, período de frutificação das figueiras (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Valores mensais de radiação (kJ m²), umidade (%), precipitação (mm) e 

temperatura do ar (°C) do município de Bom Jesus, Piauí, durante os meses de Abril a 
Agosto de 2018. Fonte: INMET, 2018. 

 
Esses elementos climáticos são determinantes na qualidade dos frutos, 

principalmente a radiação solar, pois a luz tem influência no tamanho, firmeza, concentração 
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de sólidos solúveis, acidez, cor da epiderme e quantidade de vitamina C (DETONI et al., 

2009), já que com o aumento da luz há maior atividade fotossintética. 

O Semiárido do Nordeste brasileiro apresenta condições favoráveis ao cultivo de 

várias frutífera, por conta da elevada disponibilidade de energia solar, temperaturas altas e 

umidade relativa do ar baixa, tendo como resultado, até mesmo, uma menor ocorrência de 

pragas e doenças (OLIVEIRA, 2014).  

Por a figueira ser considerada uma planta de exigência marginal quanto a 

temperatura, os frutos conseguem atingir uma melhor qualidade em locais onde a 

temperatura no verão atinge valores mais altos durante o dia e é amena durante a noite, 

principalmente próximo da colheita, o que proporciona aumento no teor de açúcar e 

uniformização da coloração (SOUZA; SILVA, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

O Sudoeste Piauiense possui potencial para a produção de figo, cultivar Roxo de 

Valinhos, visto que as condições climáticas, como temperatura, radiação solar, umidade e 

precipitação, durante o período de abril a agosto, são favoráveis ao cultivo de frutos de 

qualidade. 

No entanto, faz necessário a continuidade da pesquisa na região, já que os resultados 

obtidos referem-se a apenas uma época do ano. 
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Resumo: Recentemente tem havido um crescente interesse em aplicar as ideias da análise de 
padrões de pontos nos locais de incêndio florestal, em virtude de serem uma das maiores 
preocupações dos setores de manejo e proteção florestal. Neste estudo, focamos na aplicação 
de processos espaciais pontuais, especificamente processos de Poisson. Objetivou-se no 
presente estudo analisar a ocorrência de incêndios florestais na Estação Ecológica de Uruçuí-
Una, através da função K de Ripley. Os incêndios rejeitaram a hipótese de Completa 
Aleatoriedade Espacial (CAE), ou seja, apresentaram algum padrão de distribuição agregado 
ao longo da escala de análise. 
 
Palavras–chave: padrão espacial, conservação da natureza, estação ecológica, uruçuí-una. 
 

Analysis of the spatial distribution of forest fires through Ripley's K function 
 

Abstract: Recently there has been a growing interest in applying the ideas of point pattern 
analysis in forest fire sites as one of the major concerns of the forest management and 
protection sectors. In this study, we focus on the application of point space processes, 
specifically Poisson processes. The objective of this study was to analyze the occurrence of 
forest fires at the Ecological Station of Uruçuí-Una, through the Ripley K function. The fires 
rejected the hypothesis of Complete Spatial Randomness (CAE), that is, they presented some 
aggregated distribution pattern along the scale of analysis 
. 
Keywords: spatial pattern, nature conservation, ecological station, uruçuí-una. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Fenômenos encontrados na natureza frequentemente se manifestam na forma de 

padrões pontuais no espaço bidimensional (o plano). Os dados observados em relação a tais 

fenômenos consistem em, ou incluem, as localizações dos objetos de estudo - plantas, 

animais em um dado instante, partículas em uma matriz, depósitos minerais, ninhos, células, 

entre outros. Comumente, a forma como esses pontos são organizados, contêm informações 

úteis que ajudam a caracterizar o objeto de estudo. A principal delas é a expectativa de que 

um padrão represente uma fonte de evidência que possa ser útil em mais aprendizado sobre 

o processo responsável pela sua geração (CUNHA, 2003).  
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Recentemente tem havido um crescente interesse em aplicar as ideias da análise de 

padrões de pontos nos locais de incêndio florestal (TURNER, 2009), devido aos prejuízos 

irrecuperáveis que ocasionam, como os danos à fauna, flora e às pessoas, inclusive com 

perdas de vidas, além de consequências econômicas consideráveis, como a destruição de 

hábitats, a queima de madeira e os custos para controlar o fogo (ARAÚJO et al., 2013). 

Neste estudo, focamos na aplicação de processos espaciais pontuais, 

especificamente processos de Poisson. Assim, um conjunto de dados de incêndios florestais 

pode ser visto como uma realização de um processo estocástico espaço-temporal.  

O objetivo do presente estudo é analisar a ocorrência de incêndios florestais em 

uma área de interesse usando métodos estatísticos desenvolvidos para processos espaciais 

pontuais, centrando-se na distribuição espacial, no intuito de subsidiar a elaboração e 

implementação do plano de manejo e gestão da Estação Ecológica de Uruçuí-Una 

(ESECUU), especialmente, no sentido de direcionar as políticas de prevenção e combate aos 

incêndios florestais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A ESECUU detém aproximadamente 135.000,00 hectares de extensão, localizada 

no sudoeste do Piauí entre os municípios de Santa Filomena e Baixa Grande do Ribeiro a 

730 km de Teresina pela BR 316. A cobertura vegetal é composta predominantemente por 

Cerrado sensu stricto e campo Cerrado, com densa cobertura de gramíneas, além de arbustos 

e árvores baixas esparsas (MEDEIROS; CUNHA, 2006). 

Análise da distribuição espacial das áreas queimadas 

Aplicou-se o cálculo da função K com a correção proposta por Ripley, baseado na 

correção isotrópica de bordadura (RIPLEY, 1988), conforme Equação 1, empregando os 

pacotes maptools e spastat por meio do software R. Os eventos pontuais deste estudo 

consistem numa série de coordenadas de pontos referentes ao centróide de cada polígono 

de área queimada, mapeados com auxílio de programa SIG, abrangendo o período de 2014 

a 2017, oriundos do satélite Landsat 8, órbita/ponto 220/66. 

 

 (Eq. 1) 

Em que:  
N = número de pontos em uma área de raio “s”;  
Xi e Xj:  as coordenadas dos pontos no mapa;  
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s: vetor arbitrário de distâncias; 
|| Xi - Xj || é a distância euclidiana entre as localizações Xi e Xj; 

 : n / = número de pontos dividido pela área da região de estudo, sendo um estimador não viciado da 
intensidade do processo; 
Wi(Xi , Xj) = função de correção isotrópica de bordadura, a qual representa a proporção da circunferência com 
centro em Xi e com raio || Xi - Xj || que está fora da região de estudo; essa função é definida para qualquer 
polígono convexo;  
I(U): uma função indicadora que assume o valor 1 (um) sempre que a condição U for verdadeira, e 0 (zero) 
quando a condição for falsa;  
i = evento no qual é centrado o raio “s”; e 
j = evento que ocorre dentro do círculo de raio “s” centrado em i. 

 

Para a função K de Ripley, a hipótese nula é de Completa Aleatoriedade Espacial 

(CAE). A hipótese foi testada através de envelopes críticos construídos através de 99 

simulações Monte Carlo, com confiança de 99%. A análise procedeu de forma gráfica para 

facilitar a visualização dos desvios em relação à hipótese nula, em que os eixos das abscissas 

e ordenadas representam, respectivamente, as distâncias “s” e os valores transformados da 

função K, comumente chamada de função L, conforme a Equação 2: 

 

 (Eq. 2) 

 

Em que: 

(s): função (s) transformada; e 
s: raio centrado em cada evento com incremento até a distância máxima. 

 

Se os valores observados estiverem dentro dos envelopes construídos, o padrão 

espacial é aleatório; para valores fora dos envelopes rejeita-se a hipótese nula e; se os valores 

forem positivos, o padrão é agregado, e se forem negativos, o padrão é regular (CAPRETZ 

et al., 2012).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados correspondentes aos incêndios registrados durante todo o período 

de estudo são mostrados na Figura 1. Fica evidente um padrão agregado até 

aproximadamente 6,3 km na área em estudo, escala em que os eventos estão mais fortemente 

agrupados, decrescendo suavemente para um menor grau de agrupamento, findando esse 

padrão em aproximadamente 17,5 km. Observa-se ainda que, há uma regularidade em escalas 

espaciais mais longas a partir de 20 km. 
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Figura 1. Índice L (Função K transformada) para ocorrências de incêndios na Estação 
Ecológica de Uruçuí-Una, Piauí, nos anos de 2014 a 2017.  

 

Entende-se que, o padrão de distribuição dos incêndios depende de uma série de 

fatores relacionados com o tipo de proteção, condições de uso do solo, vegetação, práticas 

de prevenção, características da região e gestão das UCs (FUENTES-SANTOS et al., 2013), 

as quais favorecem a ocorrência de forma agregada. Neste sentido, atesta-se que a presença 

das comunidades influenciam de maneira satisfatória na distribuição espacial dos incêndios, 

que, por sua vez, utiliza do fogo de maneira indiscriminada para limpeza de área e renovação 

de pastagem. 

Quanto a regularidade dos incêndios é possível que estes se “repelem”, resultando 

em um padrão regular, porque é improvável que uma área onde a vegetação tenha queimado 

volte a queimar por algum tempo. Neste sentido, pode-se afirmar que essas áreas estão em 

uma distância considerável das comunidades (>20 km), uma vez que não é frequente. 

Para futuros estudos sugere-se testes de interações espaciais entre grandes e 

pequenos incêndios, através da função Kcross, bem como, a análise das interações espaço-

temporais entre os incêndios florestais (diferentes períodos de tempo). 

 

CONCLUSÕES 

A hipótese de CAE foi rejeitada, isto é, a distribuição espacial dos incêndios 

florestais não é completamente aleatória, do qual, os locais de incêndio podem ser 

encontrados em aglomerados em uma escala de aproximadamente 6,3 km, e que em escalas 

maiores que 20 km, os locais de incêndio são espaçados regularmente, em virtude que 

estarem mais distantes das comunidades.  
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 Resumo: Objetivou-se com a pesquisa avaliar o desempenho de frangos de corte com 
diferentes doses de óleo de buriti, determinando as seguintes variáveis, peso médio (PM), 
consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA). Foram utilizados 
um total de 100 frangos de corte na fase inicial de 1 a 7 dias, machos e fêmeas da linhagem 
Cobb. As aves foram alimentadas com uma dieta balanceada, a base de aminoácidos, 
proteínas, vitaminas e óleo de buriti que contém uma composição nutritiva. Os pintainhos 
foram colocados em uma estrutura de galpão de alvenaria com telhas cerâmicas, piso 
cimentado coberto com palhas de arroz, com divisórias (box) em seu interior sendo 2x2m, 
foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (0, 1, 2, 3 e 
4% de óleo de buriti na dieta), e quatro repetições com cinco aves em cada parcela. Os dados 
foram submetidos à análise de variância ANOVA, para o teste de média foi utilizado o teste 
F e a regressão foi significativa a 5% de probabilidade. A inclusão do óleo de buriti na dieta 
de frangos de corte de 1 a 7 dias de idade, possibilita um aumento de consumo de ração ao 
nível de (1%), não prejudicando no desenvolvimento das aves. 
 

Palavras–chave: alimento alternativo, avicultura, consumo de ração  
 

Buriti oil inclusion levels (mauritia flexuosa) on cut chicken diet from 1 to 7 days of 
age 

 
Abstract: The objective of the study was to evaluate the performance of chickens with 
different doses of buriti oil, determining the following variables: mean weight (MW), feed 
intake (CR), weight gain (GP) and feed conversion ratio (CA). A total of 100 chickens in the 
initial phase of 1 to 7 days, males and females of the Cobb lineage were used. The birds were 
fed a balanced diet based on amino acids, proteins, vitamins and buriti oil containing a 
nutritional composition. The chicks were placed in a barn structure with ceramic tiles, 
cemented floor covered with rice straws, with 2x2m internal partitions (box), a completely 
randomized design with five treatments (0%, 1% , 2%, 3%, 4% of buriti oil in the diet), and 
four replicates with five birds in each plot. The data were submitted to ANOVA variance 
analysis, the F test was used for the mean test and the regression was significant at 5% 
probability. The inclusion of buriti oil in the diet of cut chickens from 1 to 7 days of age, 
allows an increase of feed consumption at the level of (1%), not harming the development 
of the birds. 
Keywords: alternative food, poultry farming, feed consumption 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o segundo maior produtor e exportador de carne de frango, o país possui 

destaque no cenário mundial, devido à seleção de melhores linhagens, manejo adequado, 

condições de sanidade, alimentação, e da tecnologia genética das granjas (MAPA, 2017).  

A demanda por alimento alternativo para a formulação de rações no setor avícola é 

grande, podendo gerar inovações nos alimentos proteicos e aumentando a concorrência no 

mercado do agronegócio. Os sistemas produtivos devem apresentar atualização tecnológica, 

considerando a crescente exigência de variedades, qualidade e segurança do alimento por 

parte dos mercados nacionais e internacionais (NOGUEIRA, 2003). 

Em países de clima tropical, como o Brasil, a avicultura enfrenta grandes 

dificuldades em manter temperaturas adequadas dentro dos galpões. Dentre essas práticas 

nutricionais, tem-se a modificação da quantidade de óleo das rações, cujos níveis utilizados 

pela indústria avícola ficam em torno de 3 a 4% de inclusão. 

A substituição parcial de carboidratos por óleo baseia-se na redução do incremento 

calórico da ração através do uso dos lipídeos como fonte de energia, uma vez que o 

incremento dos lipídeos é o mais baixo entre os nutrientes (CHURCH & POND, 1977). 

Para BERTECHINI et al. (1998), a utilização de óleos e gorduras, reduz o incremento 

calórico das dietas e beneficia as aves criadas durante os meses de elevada temperatura 

ambiente, recuperando o consumo de energia e, consequentemente, o ganho de peso. O óleo 

de buriti (Mauritia flexuosa) aumenta a densidade da ração, melhora a palatabilidade na 

ingestão via oral das aves, rico em vitamina A, sendo um excelente alimento que apresenta 

uma boa composição nutricional (MESQUITA, 2017). 

Desta forma, objetivou-se neste trabalho avaliar o desempenho de diferentes níveis 

de óleo buriti incrementada na ração para o efeito de crescimento das aves em sua fase inicial. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no setor de avicultura do Colégio Técnico de Bom 

Jesus - CTBJ, na Universidade Federal do Piauí, no período de setembro a novembro de 

2018.  

A estrutura é de galpão de alvenaria com telhas cerâmicas, piso cimentado coberto 

com palhas de arroz, com divisórias (box) em seu interior de 2x2m. Foram utilizados 

bebedouros do tipo pendular e comedouros tubulares, em que diariamente foi realizado o 
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manejo e limpeza dos mesmos. Os animais receberam água e ração a vontade durante o 

experimento (Rostagno et al. 2011).  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos 

e quatro repetições com cinco animais cada, totalizando 100 animais da linhagem Cobb. Os 

tratamentos foram constituídos de quatro níveis de óleo buriti na dieta durante todo o 

experimento. Tratamento 1 (0% de óleo de buriti na dieta), (1% de óleo de buriti) Tratamento 2, 

(2% de óleo de buriti) Tratamento 3, (3% de óleo de buriti) Tratamento 4, e no Tratamento 5 (4% 

de óleo de buriti). 

 Nesse experimento foram avaliadas as variáveis, consumo de ração (CR), ganho de 

peso (GP), peso médio (PM) e conversão alimentar (CA), com base na dieta administrada de 

1 a 7 dias. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e posteriormente, as 

médias comparadas pelo teste Student-Newman-Keuls (SNK) a 5% de probabilidade e 

submetidas a análise de regressão utilizando o programa Statistical Analysis System (SAS).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os níveis de óleo de buriti utilizados na ração não influenciaram o desempenho 

inicial de frangos de 1 a 7 dias de idade, não foram observadas diferenças significativas no 

peso médio (PM), ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA) (Tabela 1). Entretanto, 

com a inclusão dos níveis do óleo buriti na alimentação, houve alteração no consumo de 

ração. 

 

Tabela 1. Níveis de inclusão de óleo de buriti (mauritia flexuosa) na dieta sobre o 
desempenho de frangos de corte de 1 a 7 dias de idade; Peso médio (PM), consumo de 

ração (CR), ganho de peso (GP), conversão alimentar (CA). 
 

Óleo de buriti (%) 
Variáveis 

PM (g/ave) CR (g/ave) GP (g/ave) CA (g/g) 

0 132,33 162,33B 92,0 1,768 

1 135,00 175,66A 94,66 1,859 

2 135,33 169,66AB 95,0 1,787 

3 137,0 174,33A 96,66 1,705 

4 136,25 174,25A 96,25 1,812 

Probabilidade 0,7709 0,0349 0,7528 0,5386 

Regressão Ns L (0,0486) Ns Ns 

CV (%) 3,44 2,86 4,93 5,50 

Médias seguidas por letras minúsculas na coluna e por letras iguais nas linhas não diferem entre si, P< (0,05) 
pelo teste SNK; ** NS, não significativo 
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O consumo de ração (CR) aumentou com os níveis crescentes do óleo de buriti, 

em que os níveis 1%, 2%, 3%, 4% apresentaram os maiores consumos de ração, enquanto 

quea ausência (0%) obteve um baixo consumo. Esse comportamento pode ser confirmado 

pelo ajuste linear (p>0,05) do consumo da ração, em função dos níveis de óleo de buriti 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1 Efeito da inclusão do óleo buriti (mauritia flexuosa), sobre o consumo de ração na 

fase inicial (crescimento) do frango de corte de 1 a 7 dias de idade. 
 

O consumo de ração não alterou o peso durante o período experimental de 1 a 7 

dias, o aumento alimentar não gerou diferença significativa na conversão alimentar (CA). 

Navarini (2009), observou que em elevadas temperaturas na fase inicial (que ultrapassaram 

os 32 °C), ocorre um elevado consumo de ração, afetando diretamente o ganho de peso e a 

conversão alimentar, havendo uma redução na eficiência de utilização dos alimentos. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização de óleo buriti (mauritia flexuosa) na dieta das aves nos períodos iniciais 

da fase de crescimento de 1 a 7 dias, estimulou o consumo de ração. 
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Resumo: Objetivou com esse trabalho avaliar diferentes níveis de óleo de buriti na dieta 
sobre desempenho de frangos de corte na fase de 1 a 21 dias de idade. As variáveis avaliadas 
foram peso médio (PM), consumo de ração (CR), ganho de peso (GP) e conversão alimentar 
(CA) com base na dieta administrada. Foram utilizados 100 pintos machos e fêmeas da 
linhagem Cobb na fase final de 1 a 21 dias. As aves receberam uma dieta à base de milho e 
farelo de soja ajustando-se com níveis de óleo de buriti (0, 1, 2, 3, e 4%). Utilizou-se um 
delineamento inteiramente casualizado com 5 tratamentos, 4 repetições de 5 aves por 
unidade experimental. A inclusão dos níveis de óleo de buriti na dieta não apresentou efeitos 
significativos sobre as variáveis de desempenho avaliadas para frango de corte na fase de 1 a 
21 dias de idade. No entanto, tornam-se necessárias mais pesquisas que avaliem o potencial 
de inclusão do óleo de buriti sobre o desempenho de frangos de corte.  
 
Palavras–chave: avicultura, alimentos alternativos, consumo, fonte lipídica 

 
Levels of inclusion of buriti oil  in the diet on the performance of broilers from 1 to 

21 days of age 
 

Abstract: The objective of this study was to evaluate different levels of buriti oil in the diet 
on performance of broiler chickens in the 1 to 21 days old phases. The mean weight (MW), 
feed intake (CR), weight gain (GP) and feed conversion ratio (AC) were determined based 
on the diet administered. A total of 100 male and female chicks of the Cobb strain were used 
in the stages from 1 to 21 days, using performance cages of 1x1x0.5m of iron as experimental 
unit. The birds were fed a diet based on corn and soybean meal adjusted with levels of buriti 
oil (0, 1, 2, 3, and 4%).  
 
A completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates of 5 birds per experimental 
unit was used. The inclusion of buriti oil levels in the diet did not present significant effects 
on the performance of the birds in the 1 to 21 days of life phases; however, it is necessary to 
investigate the potential of inclusion of the same on the performance of broilers cutting. 
 
Keywords: alternative foods, consumption, fat source, poultry  
 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil tem sido destaque mundial na produção e exportação da carne de frango, 

devido as condições favoráveis como o clima, investimentos em tecnologias de 

automatização do sistema produtivo, mão de obra, área disponível e condições de 
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biossegurança. Todo esse avanço é devido a alta seleção genética, sanidade, manejo e uma 

dieta de boa qualidade (ANGELO, 2010).   

O uso de óleos como suplementação lipídica na dieta dos animais é uma das 

alternativas que promovem um aumento na densidade energética das raçoes proporcionando 

rápido desenvolvimento das aves, adquirindo um maior ganho de peso em um menor espaço 

de criação com um menor consumo de ração, proporcionando uma melhor taxa de 

conversão alimentar (PAULA; MAIA; CHEN, 2012).   

A nutrição animal proporciona resultados positivos mediante efeitos adversos da 

variação de temperatura resultando em estresse calórico que promove alterações na fisiologia 

das aves diminuindo o consumo de ração aumentando o gasto energético associado à 

dissipação de calor, afetando o seu desempenho (CAFÉ; MARCHINI, 2010). 

Porém, há poucos registros do consumo do óleo de buriti na dieta de frangos de 

corte, demonstrando a necessidade de pesquisas sobre a potencialidade da inclusão deste 

óleo na dieta das aves.  Com esse experimento objetivou-se avaliar diferentes níveis de 

inclusão de óleo de buriti (OB) na dieta sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 21 

dias de idade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em um dos galpões de avicultura do Colégio Técnico 

de Bom Jesus - CTBJ, que se localiza na BR 135, KM 3, pertencente à Universidade Federal 

do Piauí - UFPI, no município de Bom Jesus-PI. 

Foram utilizados 100 pintainhos machos e fêmeas da linhagem Cobb na fase de 1 

a 21 dias de idade. A dieta foi formulada a base de milho e farelo de soja, para atender as 

exigências nutricionais de frangos de corte na fase inicial de (1 a 14 dias) e final (14 a 21 dias). 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos, 4 

repetições de 5 aves por unidade experimental. Os tratamentos consistiram em cinco níveis 

de óleo de buriti (0, 1, 2, 3, 4%).  

Inicialmente, ração e aves foram pesadas, os pintainhos foram distribuídos nos 

respectivos boxes conforme o peso médio e em seguida receberam as dietas experimentais. 

No final de cada fase, ração e ave foram pesadas novamente para cálculo início e 

final de cada fase para avaliação do peso médio (g/ave), consumo de ração (g/ave), ganho 

de peso (g/ave), e conversão alimentar. 
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Utilizou-se a análise de variância e quando obtiver diferenças diferença entre 

tratamentos será utilizado o teste SNK (Student-Newman-Keuls) para comparação das 

médias e análise de regressão, todos realizados no software SAS (SAS Istitute, 2003). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados para as variáveis peso médio, consumo de ração, ganho de peso e 

conversão alimentar estão apresentadas na tabela 1.    

 

 Tabela 1 Níveis de inclusão de óleo de buriti (OB) na dieta sobre o desempenho de 
frangos de corte de 1 a 21 dias de idade. 

 

Óleo de buriti (%) 
Variáveis 

PM (g/ave) CR (g/ave) GP (g/ave) CA 

0 837,67 1339,00 797,33 1,682 

1 817,33 1380,33 778,33 1,783 

2 820,00 1408,33 779,33 1,817 

3 803,33 1443,33 764,33 1,889 

4 816,00 1440,00 776,00 1,855 

Probabilidade 0,8695 0,5942 0,8776 0,6086 

Regressão ns ns ns ns 

CV 4,73 6,33 4,88   9,12 

*ns - não significativo; peso médio (PM); consumo de ração (CR), ganho de peso (GP), conversão alimentar 
(CA). 

 

No período de 1 a 21 dias, não foram observados efeitos significativos entre os 

tratamentos analisados com inclusão do óleo buriti na dieta dos frangos (p<0,05). 

 Mas ao analisar o tratamento com 0% de inclusão do óleo de buriti pode se 

observar que houve um menor consumo de ração, maior ganho de peso e a melhor conversão 

alimentar em relação aos demais tratamentos, comparando com as que receberam a inclusão 

do óleo de buriti, com 1%  de inclusão manifestou o menor consumo de ração e a melhor 

conversão alimentar, indicando que os níveis nutricionais da dieta atenderam as exigências 

das aves na fase 1 a 21 dias de idade.  

Entretanto, Lara et al. (2005) observaram efeitos sobre o desempenho de frangos 

de corte  alimentados com a mistura do óleo degomado de soja nas rações quando 

comparados com os alimentos contendo óleo ácido de soja, sendo estes resultados de acordo 

com a literatura (Fernandes et al., 2001), pois a maior concentração de triglicerídeos no óleo 

degomado apresenta uma adequada relação de monoglicerídeos/ácidos graxos livres, 

possibilitando maior absorção e melhor aproveitamento do alimento pelo frango de corte, 

em comparação com o óleo ácido de soja, que possui um elevado nível de ácidos graxos 

livres (Sklan, 1979; Thacker et al., 1994). 
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CONCLUSÕES 

Os níveis de inclusão do óleo de buriti na dieta das aves, não promoveram efeitos 

significativos sobre o desempenho do frango de corte de 1 a 21 dias de idade. 
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Resumo: A utilização de fármacos na reprodução animal sofreu múltiplos progressos no 
decorrer dos anos. A busca pertinente por produtos que visa a melhoria na eficiência 
reprodutiva, salienta a importância de testa-los e quantifica-los nos demasiados protocolos 
de sincronização do estro.  O objetivo do estudo foi avaliar o efeito da inibição da enzima 
conversora de angiotensina (ECA) utilizando Maleato de Enalapril (ME), na dinâmica e 
desenvolvimento folicular. Utilizou-se 18 fêmeas bovinas da raça Nelore, que foram 
sincronizadas à base de progesterona / estradiol e, tratadas com ME ou placebo durante o 
protocolo. O ensaio hormonal para concentração de progesterona (P4) foi realizado pela 
técnica de ELISA. As fêmeas foram submetidas a avaliações ultrassonográficas, clínicas e 
colheita de sangue, para estudo da dinâmica folicular, do fluxo sanguíneo útero-ovariano, e 
das concentrações de progesterona. O diâmetro do folículo dominante não apresentou 
diferença significativa entre tratamentos, contudo aumentou após a remoção do dispositivo 
de P4 em ambos os tratamentos, com interação entre dia e tratamentos. Não houve efeito 
do ME no crescimento folicular e luteínico, porém a taxa de ovulação foi significativamente 
maior no grupo ME. As concentrações plasmáticas e intrafoliculares de Progesterona e 
Estradiol não diferiram significativamente entre tratamentos. Com isso, a inibição da ECA 
por meio da administração do ME proporciona aumento na taxa de ovulação de vacas da 
raça Nelore. 
 
Palavras Chave: crescimento folicular, enzima conversora de angiotensina, ultrassonografia 
 

Effect of Enalapril Maleate on ovarian follicular dynamics in bovine females 
submitted to ovulation synchronization 

 

Abstract: The use of drugs in animal reproduction has undergone multiple progress over 
the years. The pertinent search for products that aim at improving reproductive efficiency 
highlights the importance of testing them and quantifying them in the many estrus 
synchronization protocols. The objective of the study was to evaluate the effect of inhibition 
of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) using Enalapril Maleate (EM), on the dynamics 
and follicular development. Eighteen nellore cattle, which were either synchronized with 
progesterone / estradiol, and treated with EM or placebo during the protocol, were used. 
The hormonal assay for progesterone (P4) concentration was performed by the ELISA 
technique. Females were submitted to ultrasonographic, clinical and blood sampling for the 
study of follicular dynamics, uterine-ovarian blood flow, and progesterone concentrations. 
The dominant follicle diameter showed no significant difference between treatments, 
however, it increased after removal of the P4 device in both treatments, with interaction 
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between day and treatments. There was no effect of EM on follicular and luteal growth, but 
ovulation rate was significantly higher in the EM group. Plasma and intrafollicular 
concentrations of Progesterone and Estradiol did not differ significantly between treatments. 
Thus, inhibition of ACE through the administration of EM provides an increase in the 
ovulation rate of nellore cows. 
 
Keywords: angiotensin converting enzyme, follicular growth, ultrasonography 
 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de fármacos na reprodução animal sofreu múltiplos progressos na última 

década, desse modo, atualmente, são corriqueiramente utilizados por pesquisadores e 

diversos outros meios na reprodução, empregados com bastante sucesso. Na espécie bovina, 

o desenvolvimento e aplicação de diferentes biotécnicas reprodutivas tem sido foco de 

estudo em várias pesquisas. Ultimamente, diversos tratamentos utilizando diferentes fontes 

farmacológicas têm sido utilizados na indução da ovulação, melhorando os conceitos no 

conhecimento da dinâmica folicular. 

O Maleato de Enalapril (ME) é um fármaco que age no Sistema Renina 

Angiotensina (SRA), é utilizado principalmente no tratamento do controle da pressão arterial 

em humanos e cães, porém, vários estudos potencializam seu uso na reprodução de pequenos 

e grandes ruminantes. O ME é considerado um inibidor de enzima conversora de 

angiotensina (ECA), age no bloqueio de agiotensina II e estimula a produção de angiotensina 

(1-7), demonstrando efeitos positivos na atividade ovariana (TONELLOTTO et al., 2012), 

tendo efeitos no crescimento e esteroidogênese folicular, realizados pelo fluxo vascular 

ovariano e/ou expressão gênica das células foliculares.   

O mecanismo proposto acima ainda não é difundido e usualmente utilizado em 

protocolos de sincronização de estro, portanto, os efeitos da administração desse fármaco 

ainda requerem um maior conhecimento perante o uso na reprodução. Diante disso, torna-

se evidente a grande importância de estudos que busquem identificar os mecanismos 

modificadores da pressão arterial na dinâmica folicular de animais de produção. A busca pelo 

conhecimento do uso de ME na eficiência reprodutiva, serve de subsídios para o 

desenvolvimento de estratégias que maximizem o potencial reprodutivo de vacas nelore, 

principalmente aquelas submetidas a protocolos de sincronização do estro.    

Ao nosso conhecimento é pouco difundido na literatura se o uso de ME promove 

melhoria na eficiência reprodutiva em vacas nelore. Deste modo é importante estabelecer 
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bases inovadoras sobre o conhecimento do controle do SRA ovariano e seus efeitos na 

reprodução de fêmeas bovinas submetidas à sincronização de ovulação. Todavia, objetivou 

nesse trabalho avaliar o efeito da inibição da Enzima Conversora de Angiotensina utilizando 

Maleato de Enalapril, na dinâmica e desenvolvimento folicular. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente experimento foi conduzido na fazenda Igarapé Agropecuária, no 

munícipio de Igarapé Grande localizado a 4° 33’ 19’’ de Latitude Sul e 44° 51’ 14’’ de 

Longitude Oeste, com pluviosidade média anual de 1649 mm. Foram utilizadas 18 fêmeas 

bovinas, multíparas, não lactantes da raça Nelore (Bos indicus) previamente selecionadas 

quanto ao escore de condição corporal (ECC) (3,15 ± 0,0) (segundo escala de 1-5), peso 

corpóreo (434,77± 5,7 Kg) e idade (7,4 ± 0,4 anos) e status reprodutivo (presença de corpo 

lúteo). Os animais foram criados em condições semelhantes de alimentação com utilização 

de pastagem (pastagem de Urochloa brizantha) sob o mesmo regime de manejo, em um 

sistema de lotação rotacionada, com água e sal mineral ad libitum. 

O protocolo base para sincronização da ovulação utilizado no presente trabalho e 

em todos os animais experimentais (n=31) está descrito na Figura 2. No dia zero (D0), todos 

os animais receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (1g de P4, Sincrogest®, 

Ourofino, São Paulo, Brasil) e foram administrados 2mg de benzoato de estradiol (BE, I.M., 

Ric- BE®, Tecnopec, São Paulo, Brasil) juntamente com 12,5mg de Cloprostenol (PGF2α, 

I.M. Sincrocio®; Ourofino, São Paulo, Brasil). No dia oito (D8) foram removidos os 

dispositivos intravaginais de P4, e administrados 12,5mg de Cloprostenol (PGF2α, I.M. 

Sincrocio®; Ourofino, São Paulo, Brasil). Vinte e quatro horas após a remoção dos 

dispositivos de P4 (D9) foi administrado 1mg de benzoato de estradiol (BE, I.M., Ric- BE®, 

Tecnopec, São Paulo, Brasil) como indutor de ovulação. 

 
Figura 1- Protocolo de sincronização da ovulação 

Nota: D0= inserção do dispositivo de P4; D8= remoção do implante de P4; D9= aplicação de 1mg de BE; 
BE= benzoato de estradiol; PGF2α = 25mg de Cloprostenol. 
Diariamente, entre os dias zero (D0) e dez (D10) do protocolo, as fêmeas experimentais foram submetidas a 
dois diferentes tratamentos, conforme segue:  
ENALAPRIL (n=9) - Administração de solução de Maleato de Enalapril na concentração de 4 mg/mL via 
subcutânea, na dose de 0,5 mg/kg por dia, conforme descrito por Barros (2015).  
CONTROLE (n=9) - Administração de placebo (solução fisiológica; NaCL 0,9%) nas mesmas datas e em 
volume correspondente ao grupo Enalapril. 
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Devido a um acidente durante a contenção para realização dos exames 

ultrassonográficos, ocorrido nove dias após o início do protocolo, um animal do Grupo 

Controle foi excluído do experimento. Após este período, permaneceram nove animais para 

o Grupo Controle e oito animais para o Grupo Enalapril.   

Metade das fêmeas sincronizadas (Enalapril, n=8; Controle, n=9) foram 

submetidas a avaliações ultrassonográficas (modo B), clínicas (mensuração da pressão arterial 

média) e colheita de sangue, para estudo da dinâmica folicular, do fluxo sanguíneo útero-

ovariano, e das concentrações de progesterona. 

Conforme ilustrado na Figura 1, o estudo da dinâmica ovariana consistiu no 

monitoramento do desenvolvimento folicular através de exames ultrassonográficos com 

auxílio de (ultrassom Mindray®, Modelo Z5Vet, Digital Ultrasonic Diagnostic Imaging 

System, Brasil; equipado com transdutor multifrequencial linear transretal de 7,5 MHz). 

Previamente a cada exame, foi realizada a contenção mecânica da fêmea e remoção das fezes 

do reto do animal. Foi aferida a população folicular por meio da mensuração do diâmetro 

(mm) de folículos maiores que 3 mm, para identificação dos folículos dominante e 

subordinado, além do corpo lúteo.  

Logo após a inserção do dispositivo intravaginal de progesterona, a dinâmica 

folicular foi monitorada, no intervalo a cada 24 horas, do D8 ao D12. A emergência de onda 

folicular é caracterizada pelo aparecimento de um grupo de folículos, dentre os quais o maior 

diâmetro observado foi de 4 a 5 mm (GINTHER et al., 1989). A ovulação foi definida de 

acordo com o desaparecimento do folículo ovulatório identificado na avaliação anterior e 

posteriormente confirmado pela presença do corpo lúteo.  

Os intervalos empregados para as avaliações ultrassonográficas estão representados 

na figura 2. 

 

 
Figura 2- Representação esquemática do protocolo experimental, avaliações 

ultrassonográficas e colheitas de amostras de sangue durante o Experimento 1. 
Nota: US = exame ultrassonográfico em modo B para mensuração folicular; * colheita de sangue para 

dosagem de progesterona 

 
Conforme ilustrado na Figura 1, amostras de sangue foram colhidas no (D17) do 

protocolo, por meio de punção da artéria auricular caudal, diretamente em tubos tipo 
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vaccutainer de 10mL, sem anticoagulante (Vacutainer, Becton-Dickinson & Company), para 

obtenção de soro. Em seguida, as amostras passaram por centrifugação a 2000g por 15 

minutos e estocadas a uma temperatura de -20°C até a ocasião da análise. O ensaio hormonal 

para concentração de P4 foi feito em leitor de microplacas (BioTek ELX 800), pela técnica 

de ensaio imunoenzimático (ELISA) com kit Progesterone ELISA (IBL International), no 

Laboratório de Farmacologia, na Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

A análise dos dados foi realizada com auxílio do software Statistical Analysis System 

for Windows SAS® (versão 9.3. 2001 SAS Inst. Inc., Cary, NY). A normalidade dos resíduos 

para cada variável foi verificada por meio do teste de Shapiro-Wilk (aplicativo PROC 

UNIVARIATE do SAS). As variáveis dependentes contínuas foram expressas em média e 

erro-padrão da média (média ± EPM) e analisadas por ANOVA usando o aplicativo PROC 

GLIMMIX do SAS, sendo ajustadas para distribuição normal e comparadas pelo teste T de 

student. As variáveis de distribuição não-normal foram analisadas pelo teste de Wilcoxon 

(PROC NPAR1WAY WILCOXON do SAS). A taxa de ovulação foi analisada por regressão 

logística com modelo ajustado para distribuição binomial (PROC GLIMMIX). A dispersão 

das ovulações foi analisada comparando-se a homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Bartlett (PROC SUMMARY NWAY do SAS). O nível de significância adotado para rejeitar 

H0 (hipótese de nulidade) foi de 5%, isto é, para um nível de significância menor que 0,05, 

se considerou que houve efeito das variáveis classificatórias e das suas interações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O diâmetro do folículo dominante não apresentou diferença significativa entre 

tratamentos (Figura 3), contudo aumentou significativamente após a remoção do dispositivo 

de P4 (P=0,01) em ambos os tratamentos, com interação entre dia e tratamentos (P=0,002). 

No protocolo de sincronização, todos os animais receberam suplementação exógena de E2, 

o que pode ter implicado na não significância entre tratamentos, tanto no crescimento 

folicular quanto nas concentrações de E2. De qualquer modo, sabe-se que a P450 aromatase 

atua na conversão de Testosterona em 17ß-estradiol e aumenta ao longo do desenvolvimento 

folicular final, diminuindo em folículos atrésicos (BAO et al., 1997). 
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Figura 3- Diâmetro do folículo dominante (mm) de vacas Nelore, tratadas ou não com 

Maleato de Enalapril durante protocolo de sincronização da ovulação 
 

Não houve efeito do Maleato de Enalapril no crescimento folicular e luteínico, 

porém a taxa de ovulação (%) foi significativamente maior no grupo tratado (P=0,04) (Tabela 

1), resultado também encontrado em fêmeas bovinas da raça Nelore (BARROS, 2015). 

 A inibição da produção de Ang II por captopril, outro inibidor da ECA que 

apresenta meia vida mais curta que o enalapril, não alterou a ovulação de ratas imaturas 

estimuladas com PMSG/hCG, nem em ovários de coelhas perfundidos in vitro, sugerindo 

que a produção local de Ang II não seria essencial para o processo ovulatório (YOSHIMURA 

et al., 1994).  

 

Tabela 3-  Médias (média ± E.P.M)  Ø do corpo lúteo (D17) , Ø máx.FD (mm), Ø 
máx.FO (mm), taxa de ovulação (%) e momento da ovulação (horas) de vacas Nelore, 

tratadas ou não com Maleato de Enalapril durante protocolo de sincronização da ovulação 
 

Variavel Resposta Média ± E.P.M 

Controle Enalapril Valor de P 

Ø máx.FD (mm) 10,86±0,5 11,13±0,5 0,71 
Ø máx.FO (mm) 11,38±0,8 11,13±0,5 0,78 
Taxa de ovulação (%) 5/8 (62,5%) 9/9 (100%) 0,04 
Momento da ovulação (horas) 

† 
69,60±5,9 78,66±3,5 0,18 

Corpo lúteo (D17) (mm) 11,97±1,0 12,43±0,8 0,72 
Nota: Ø máx.FD (mm) = diâmetro máximo folículo dominante; Ø máx.FO (mm)= diâmetro máximo folículo 
ovulatório. 

 

A Figura 4 ilustra a concentração de progesterona sérica nos grupos experimentais, 

a qual não apresentou diferença significativa entre tratamentos. O tratamento com maleato 

de enalapril não apresentou efeito sobre as concentrações séricas de progesterona e estradiol 

no líquido folicular, nem sobre o diâmetro do corpo lúteo e concentração de progesterona 

sérica no diestro subsequente. Estes resultados são semelhantes aos encontrado por 
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BARROS (2015). BOLLWEIN et al. (2016), relata que durante o período de pré-ovulatório, 

existe uma relação funcional entre o fluxo sanguíneo do folículo e as concentrações de 

estradiol e a LH é descrito. Antes do pico de LH, o fluxo sanguíneo é detectável apenas em 

uma pequena área na base do folículo, mas paralelamente ao desenvolvimento folicular há 

aumento nas concentrações de E2 no plasma e fluxo detectável (ACOSTA et al. 2003). 

 

 
Figura 4- Concentração de progesterona (ng/mL) no soro sanguíneo no D17 do protocolo, 

de vacas Nelore, tratadas ou não com Maleato de Enalapril durante protocolo de 
sincronização da ovulação (P≥0,05) 

 

CONCLUSÃO 

A inibição da ECA por meio da administração do Maleato de Enalapril aumentou 

a taxa de ovulação, associados ao desenvolvimento folicular de vacas da raça Nelore (Bos 

indicus). 
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Resumo: Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Reprodução Animal do Hospital 
Veterinário Universitário da Universidade Federal do Piauí-CPCE, localizado no município 
de Bom Jesus, utilizando sêmen de um reprodutor da raça Santa Inês, pertencente ao Colégio 
Técnico de Bom Jesus, com o objetivo de comparar diluentes à base de água de coco, tris + 
gema de ovo e a associação da água de coco + gema de ovo, na conservação da qualidade 
espermática durante o processo de resfriamento do sêmen ovino da raça Santa Inês, em 5 
tempos de (0, 12, 24, 36 e 48 horas). Para as análises dos dados utilizou-se o programa 
estatístico SAS. O uso do diluente AG se mostrou eficiente em todos os tempos avaliados, 
isso se deve a sua capacidade nutritiva e protetora e isso se torna um recurso viável por 
apresentar um baixo custo de produção. Porém, para a utilização desse diluente em larga 
escala necessita de mais estudos para verificar até que ponto os espermatozoides continuam 
intactos a fim de maximizar os resultados da inseminação artificial e fornecer uma maior 
lucratividade para o produtor. O uso da água de coco e gema de ovo como diluente de sêmen 
proporciona melhor desempenho ao longo de 48 horas para as características motilidade, 
vigor e turbilhonamento. 
 
Palavras–chave: eletroejaculação, ovinocultura, qualidade espermática 
 

Preservation of Santa Inês sheep semen with alternative diluents 
 

Abstract: This research was carried out in the Animal Reproduction Laboratory of the 
University Veterinary Hospital of the Federal University of Piauí-CPCE, located in the 
municipality of Bom Jesus, using semen of a Santa Inês breed, belonging to the Technical 
College of Bom Jesus, with the The objective of this study was to compare coconut water 
diluents, tris + egg yolk and the association of coconut water + egg yolk in the conservation 
of sperm quality during the cooling process of Santa Inês sheep semen in 5 (0, 12, 24, 36 and 
48 hours). Statistical analysis was used to analyze the data. The use of AG diluent has proved 
to be efficient at all evaluated times, due to its nutritional and protective capacity, and this 
becomes a viable resource because it presents a low cost of production. However, for the 
use of this diluent on a large scale, further studies are needed to see to what extent 
spermatozoa remain intact in order to maximize the results of artificial insemination and 
provide greater profitability for the producer. The use of coconut water and egg yolk as a 
semen diluent provides better performance over 48 hours for motility, vigor and swirling 
characteristics. 
 
Keywords: electro-ejaculation, ovine breeding, sperm quality 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre as biotécnicas aplicadas à reprodução animal, a Inseminação Artificial pode 

ser considerada indispensável para o aumento da eficiência reprodutiva dos rebanhos 

(VISINTIN et al., 2008). A crescente demanda pelo uso desta biotecnologia exige uma 

melhor qualidade e preservação do material genético utilizado, visando manter as 

características desejáveis do sêmen a ser utilizado. 

Com o intuito de reduzir danos e de prolongar o armazenamento de células 

espermáticas durante o processo de criopreservação, substâncias são estudadas, bem como 

suas utilidades e eficiências na preservação do sêmen. O processamento do sêmen utilizando 

diluentes adequados é um dos pontos críticos para o sucesso de um programa de inseminação 

artificial (CORRÊA et al, 2001). 

Antevendo as necessidades de diluentes alternativos para ovinos da raça Santa Inês, 

este estudo teve como objetivo comparar diferentes diluentes para conservação da qualidade 

espermática durante o processo de refrigeração por 48 horas do sêmen ovino da raça Santa 

Inês. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Reprodução Animal do Hospital 

Veterinário Universitário da Universidade Federal do Piauí - CPCE, localizado no município 

de Bom Jesus. Foi utilizado o ejaculado de um reprodutor ovino da raça Santa Inês, 

pertencente ao Colégio Técnico de Bom Jesus. 

O animal foi conduzido ao laboratório para o exame Andrológico, sendo o sêmen 

do ovino coletado uma única vez, onde realizou-se uma higienização externa do prepúcio a 

fim de evitar qualquer contaminação por urina, água ou outro resíduo que possa dificultar as 

análises microscópicas e no canal retal, retirando as fezes para facilitar a introdução do 

elétrodo. Foi empregado o procedimento de coleta por Eletroejaculação que consiste na 

indução a ejaculação por meio da transmissão de impulsos elétricos utilizando um elétrodo 

via canal retal que estimula a 4a vértebra lombar, onde permitiu a coleta de 3 ml de ejaculado. 

Após a coleta, realizou-se uma avaliação seminal com uma gota do ejaculado in 

natura para observar as características físicas: volume (ml), cor e aspecto espermático e no 
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microscópio o, turbilhonamento (0 a 5), motilidade (%) e vigor espermático (0 a 5) conforme 

as normas do CBRA (1998). 

Foram utilizados três diferentes diluentes: água de coco (frasco A), tris + gema de 

ovo (frasco B) e de associação, água de coco + gema de ovo, (frasco C). No frasco A foi 

preparada uma solução de 100 ml, contendo 50 ml de água de coco, 25 ml de citrato de sódio 

e 25 ml de água destilada, a seguir, dividiu-se o volume de 100 ml do diluente em 3 recipientes. 

No frasco B foi preparada uma solução de 100 ml, contendo 20 ml de tris-gema/glicerol, 60 

ml de água destilada e 20 ml de gema de ovo, logo, foram divididos em 3 frascos. No frasco 

C preparou-se uma solução de 100 ml, contendo 50 ml de água de coco, 25 ml de citrato de 

sódio a 5% e 25ml de água destilada. Após formar a solução foi retirado 20% da mesma para 

que se pudesse adicionar 20% de gema de ovo. Em seguida, foram divididas em 3 frascos, 

nos quais cada um dos nove recipientes utilizados receberam uma quantidade de 200µl de 

sêmen. Assim, foram constituídas as repetições deste experimento. 

Após a preparação dos diluentes as amostras foram mantidas sob refrigeração a 

4°C. As análises microscópicas foram executadas em intervalos de 12 horas, sendo que, as 

avaliações seminais ocorreram nos tempos 0, 12, 24, 36 e 48 horas. Assim, as análises foram 

realizadas considerando-se um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 

(3X5) com 3 repetições. Dessa forma, 3 diluentes: água de coco (AC), tris gema (TG) e água 

de coco+gema de ovo (AG) e 5 tempos intervalados de 12 horas. Após a obtenção dos 

dados, os resultados foram tabelados e compararam-se as características físicas, 

turbilhonamento, motilidade e vigor por análise de variância (ANOVA) utilizando o 

procedimento GLM (General Linear Model) do programa estatístico SAS. O nível de 

significância adotado foi de p<0,05. Foi realizada a partir das médias, uma análise de 

regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se interação significativa (p<0,05) entre os diluentes nos diferentes 

tempos de avaliação. Percebe-se que, no tempo 0 todas as características físicas dos 

espermatozoides, motilidade, vigor e turbilhonamento apresentam valores semelhantes e 

com o decorrer do tempo esses valores foram se alterando de acordo com a eficiência de 

cada diluente, água de coco (AC), tris gema (TG) e água de coco+gema de ovo (AG). 

A motilidade evidencia a quantidade de espermatozoides que se movimentam, 

sendo expressada em porcentagem. Observou-se que o diluente capaz de assegurar uma 
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maior mobilidade ao longo de 48 horas foi a associação da água de coco com a gema de ovo 

e que em nesse mesmo tempo o diluente tris gema não foi efetivo constatando a morte das 

células espermáticas (0%). O resultado da associção dos dois diluentes se tornou superior 

aos demais por que a gema de ovo confere proteção aos espermatozóides contra o choque 

térmico e essa ação protetora se deve às lipoproteínas de baixa densidade (AMANN; 

GRAHAM, 1993), que permanecem firmemente ligadas aos espermatozóides e a água de 

coco que fornece um aporte nutricional para a célula espermática. 

O vigor pode ser considerado com a velocidade de movimentação dos 

espermatozoides e este apresentou resultados semelhantes aos da motilidade, em que às 48 

horas, os únicos diluentes que tiveram capacidade preservar parte dessa velocidade foram a 

água de coco (1,33) e a associação de água de coco com gema de ovo (1,66). O diluente tris 

gema não apresentou tanta eficiência com passar do tempo, por que mesmo formando uma 

camada protetora contra a diferença de temperatura, o mesmo não possui uma reserva de 

nutrientes necessários para manter o vigor espermático. 

O turbilhonamento consiste no movimento em forma de onda observado na gota 

de sêmen. Dentre as três variáveis-respostas avaliadas, o turbilhonamento foi o mais afetado 

às 36 horas, onde novamente o diluente que demonstrou uma maior efetividade ao logo de 

48 horas foi a água de coco mais gema de ovo (1,33). 
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Figura 01 – Equações de regressão dos diluentes: água de coco (AC), tris gema (TG) e água 
de coco+gema de ovo (AG) em cinco diferentes tempos para as características motilidade, 

vigor e turbilhonamento de sêmen ovino da raça Santa Inês. 
 

O uso do diluente AG se mostrou eficiente em todos os tempos avaliados, isso se 

deve a sua capacidade nutritiva e protetora e isso se torna um recurso viável por apresentar 

um baixo custo de produção. Porém, para a utilização desse diluente em larga escala necessita 

de mais estudos para verificar até que ponto os espermatozoides continuam intactos a fim 

de maximizar os resultados da inseminação artificial e fornecer uma maior lucratividade para 

o produtor. 

 

CONCLUSÕES 

O uso da água de coco e gema de ovo como diluente de sêmen proporciona melhor 

desempenho ao longo de 48 horas para as características motilidade, vigor e 

turbilhonamento. 
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Resumo: A qualidade das mudas está também relacionada ao substrato em que este porta 
enxerto se desenvolve. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da densidade de 
castanhas e proporções de terra de barranco e esterco ovino/caprino nos parâmetros 
qualitativos da formação de porta-enxerto do clone de cajueiro-anã-precoce CCP 76, nas 
condições de telado (50% de redução da luminosidade incidente) para o município de Bom 
Jesus-PI. O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), em esquema 
fatorial 2x2x7. Os fatores  foram castanhas densas e não densas, 2 épocas de cultivo e 
diferentes proporções entre terra de barranco e esterco ovino/caprino, com base em v/v 
(F1: 100% terra de barranco, F2:80/20, F3: 60/40, F4: 40/60, F5: 20/80, F6: 100 esterco e 
F7: 100% substrato comercial), por ocasião da semeadura, onde foi semeada uma castanha 
por saco de polietileno com capacidade para 0,5 L, que foi previamente preenchido com 
substrato nas proporções supracitadas, constando de cinco repetições com cinco sacos cada 
repetição. Avaliou-se o percentual de sementes emergidas, altura, diâmetro no ponto de 
enxertia, volume de raiz, massa seca de raiz e massa seca da parte aérea. A época 2 apresentou 
os melhores valores de percentual de emergência e índice de velocidade de emergência. As 
castanhas densas apresentaram os melhores valores para os parâmetros avaliados. As 
proporções com menores teores de terra de barranco apresentaram os melhores valores para 
percentual de emergência e índice de velocidade de emergência.  
 
Palavras–chave: porta-enxerto, Anacardium occidentale L., CCP 76. 
 

Castane density and substrate proportions in the production of clearing door of 
clone de cajueiro-anão-precoce CCP 76 

 

Abstract: The quality of the seedlings is also related to the substrate in which this graft portal 
develops. The objective of this work was to evaluate the influence of the density of chestnuts 
and proportions of ravine and sheep / goat manure on the qualitative parameters of the 
rootstock formation of the clone of precocious cashew-cider CCP 76, of incident light 
reduction) for the municipality of Bom Jesus-PI. The experimental design was in randomized 
blocks (DBC), in factorial scheme 2x2x7. The factors were dense and non-dense chestnuts, 
2 seasons of cultivation and different ratios between canyon land and sheep / goat manure, 
based on v / v (F1: 100% ravine earth, F2: 80/20, F3: 60 / 40, F4: 40/60, F5: 20/80, F6: 100 
manure and F7: 100% commercial substrate), at the time of sowing, where a chestnut was 
sown per 0.5 L polyethylene bag, which was previously filled with substrate in the above 
proportions, consisting of five replicates with five bags each replicate. The percentage of 
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emerged seeds, height, diameter at the point of grafting, root volume, root dry mass and 
shoot dry weight were evaluated. The second season presented the best values of emergency 
percentage and emergency speed index. The dense chestnuts presented the best values for 
the evaluated parameters. The proportions with lower levels of ravine land had the best 
values for emergency percentage and emergency speed index. 
 
Keywords: cashew woosdstok, Anacardium occidentale L., CCP 76. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O porta-enxerto exerce grande influência sobre a copa enxertada, podendo 

provocar o desenvolvimento de algumas características fora dos padrões desejáveis. Com 

isso, é necessário identificar combinações/compatibilidade entre enxerto e porta-enxerto, 

buscando elevar o índice de mudas aptas ao plantio, o que é considerado muito importante, 

uma vez que alguns porta-enxertos possuem baixo percentual de emergência das castanhas 

(CAVALCANTE JUINIOR et al., 2015). 

A qualidade das mudas está também relacionada ao substrato em que este porta 

enxerto se desenvolve. De acordo com Cavalcante Junior; Chaves (2001), o substrato deve 

oferecer as condições mínimas necessárias para o bom desenvolvimento da muda como a 

capacidade de liberar umidade e nutrientes, sendo o esterco animal considerado uma boa 

fonte de matéria orgânica que pode vir a ser misturado ao solo, além de ser uma fonte de 

fácil aquisição pelos produtores. 

A densidade pode ser tomada como um critério prático para selecionar castanhas 

de maior vigor, pois castanhas densas proporcionam melhores índices de desenvolvimento 

das plântulas (ARAÚJO et al., 2009). 

Na produção de porta enxerto de cajueiro-anão-precoce ccp 76, a recomendações 

para utilização de sementes densas, porém encontra alguns entraves, como a carência de 

trabalhos analisando o teste de densidade nos parâmetros de desenvolvimento inicial das 

mudas, bem como a influência de diferentes proporções de esterco ovino/caprino e a época 

de produção do porta-enxerto. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da densidade 

de castanhas e diferentes proporções entre terra de barranco e esterco ovino/caprino nos 

parâmetros qualitativos da formação de porta-enxerto do clone de cajueiro-anã-precoce ccp 

76 (Anacardium occidentale L.).   

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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Para realização desse trabalho foram instalados dois experimentos em duas épocas 

diferentes, à primeira época (época da seca) realizado de 01 de setembro a 31 de outubro de 

2017 e a segunda época (época das águas) realizado de 10 de março a 09 de maio de 2018 no 

telado de produção de mudas do grupo de pesquisa FRUTAGRO localizado na Universidade 

Federal do Piauí – UFPI/Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus – PI, com 

altitude de 287 m, nas coordenadas geográficas 9°4’59,9’’ de latitude Sul, 44°19’36,8’’ de 

longitude Oeste. O clima da região é definido como subúmido seco e apresenta precipitação 

pluviométrica média de 900 a 1200 mm/ano com temperatura média de 26,5ºC, embora 

durante o ano seja comum temperaturas de 40ºC (THORNTHWAITE; MATHER 1955). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados (DBC), em esquema 

fatorial 2x2x7. Os fatores  foram castanhas densas e não densas, 2 épocas de cultivo e 

diferentes proporções entre terra de barranco e esterco ovino/caprino, com base em v/v 

(F1: 100% terra de barranco, F2:80/20, F3: 60/40, F4: 40/60, F5: 20/80, F6: 100 esterco e 

F7: 100% substrato comercial), por ocasião da semeadura, onde foi semeada uma castanha 

por saco de polietileno com capacidade para 0,5 L, que foi previamente preenchido com 

substrato nas proporções supracitadas, constando de cinco repetições com cinco sacos cada 

repetição. O estudo foi realizado com castanhas de cajueiro-anão-precoce CCP-76 colhidas 

de plantas pertencentes ao jardim clonal Fazenda Frade na safra 2017, localizada no 

Município de São João da Varjota - PI, altitude 340 m, e coordenadas latitude 06°24'47" Sul, 

longitude 41°51'52" Oeste. As castanhas foram selecionadas excluindo as murchas, 

malformadas e com indícios de contaminação por patógenos, postas para secar à sombra. As 

sementes foram embebidas em água por 30 minutos antes de serem semeadas e selecionadas, 

separando as densas das não densas. 

Avaliou-se o percentual de sementes emergidas, altura, diâmetro no ponto de 

enxertia, volume de raiz, massa seca de raiz e massa seca da parte aérea. As análises foram 

realizadas com auxílio do software SAS (Statistical Analysis System, versão 9.0), adotando-se 

o Procedimento GLM (General Linear Model). Para comparação das médias foi adotado o 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Observa-se que a variável percentual de emergência foi influenciada 

significativamente (p<0,05) pela interação entre os fatores época/proporção (Tabela 1), já a 
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variável índice de velocidade de emergência foi influenciada significativamente pela interação 

entre os fatores época/proporção e densidade/proporção (Tabela 1). 

Na época 2, as diferentes proporções foram estatisticamente iguais para o 

percentual de emergência. Analisando-se a interação época/proporção, apenas a proporção 

F1 se diferiu estatisticamente dos demais, com percentual de germinação da época 1 (40%) 

inferior ao da época 2 (86%). Os menores valores de percentual de emergência ocorreram 

na época 1 para os substratos com o maior teor de terra de barranco, ou seja, mais densos. 

Os maiores teores de argila presentes nesses substratos pode ter ocasionando maior 

dificuldade da plântula em romper a superfície do substrato, dificultando o processo de 

emergência da castanha, corroborando com Lucena et al. (2004), que ao testar diferentes 

substratos na emergência de essências florestais observou que aqueles com maiores teores 

de argila proporcionaram menores valores de emergência.  

Silva et al. (2011), ao testar densidade e posição da castanha do clone CCP 76, 

observaram que as castanhas densas proporcionaram maiores valores de percentual de 

emergência. Na interação época/proporção, com exceção da proporção F7 (100% substrato 

comercial basaplant) que não se diferiu estatisticamente entre as épocas, todas as outras 

proporções foram superiores estatisticamente para época 2 com relação ao IVE. A 

proporção F7 proporcionou os melhores índices de IVE para as duas épocas. 

Na interação densidade/proporção, as proporções F1, F2, F3 e F7 não se diferiram 

estatisticamente entre as densidades. As proporções F4, F5 e F6 foram estatisticamente 

superiores para castanhas densas. Para a interação época/densidade, os melhores índices de 

IVE foram para as castanhas densas e cultivadas na época 2. Silva et al. (2011), ao estudar a 

influência da densidade da castanha de caju-anão-precoce CCP 76, observou que as castanhas 

densas proporcionaram melhores valores de índice de velocidade de emergência.  

Na literatura não se encontram trabalhos que citem a influência da época de cultivo 

e proporção de esterco ovino/caprino na avaliação de parâmetros como emergência e índice 

de velocidade de emergência para castanhas de caju-anão-precoce CCP 76. 

 

Tabela 1 - Valores médios de percentual de castanhas emergidas e índice de velocidade de 
emergência (IVE) do clone de cajueiro-anão-precoce CCP 76, submetidas ao teste de 
densidade, diferentes proporções de substrato em duas épocas. Bom Jesus – PI, 2018. 

 
 
 
 

Variáveis Fatores PROPORÇÃO 

Emergencia(%) ÉPOCA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 
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1 40 Bb 80 Aa 82 Aa 69 Aab 58 Aab 86 Aa 76 Aa 

 

2 86 Aa 94 Aa 86 Aa 94 Aa 86 Aa 86 Aa 90 Aa 

 

CV 19,24 

  

PROPORÇÃO 

IVE (dias) ÉPOCA F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

 

1 

24,37 

Bc 

19,41 

Bbc 

20,04 

Bc 22,19 Bd 

23,38 

Bd 

18,97 

Bd 

17,46 

Aa 

 

2 

17,56 

Aa 

17,83 

Aa 

17,38 

Aa 17,36 Aa 

16,89 

Aa 

17,17 

Aa 

16,74 

Aa 

 

CV 6,86 

  

PROPORÇÃO 

IVE (dias) DENSIDADE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

 

A 

21,18 

Ad 

18,45 

Abc 

18,56 

Abc 18,95 Ac 

19,15 

Ac 

17,41 

Aab 

17,04 

Aa 

 

B 

20,75 

Ac 

18,79 

Ab 

18,86 

Ab 20,60 Bc 21,12 Bc 

18,73 

Bb 

17,16 

Aa 

  CV 6,86 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não se diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (p<0,05). 

 

CONCLUSÕES 

A época 2 apresentou os melhores valores de percentual de emergência e índice de 

velocidade de emergência. As castanhas densas apresentaram os melhores valores para os 

parâmetros avaliados 

As proporções com menores teores de terra de barranco apresentaram os melhores 

valores para percentual de emergência e índice de velocidade de emergência.  
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Resumo: A figueira tem origem na região da Cária e da Síria e pertence a família Moraceae. 
É importante conhecer as fenofases da cultura, principalmente relacionadas com a poda, pois 
responde diretamente na estrutura e formação da planta. Este trabalho tem como objetivo 
avaliar o efeito da poda de formação nas plantas de figueira cv. Roxo de Valinhos para 
obtenção de ramos bem distribuídos, avaliando-se fenologia e crescimento das plantas, em 
Bom Jesus-PI. A pesquisa foi realizada no período de abril a setembro de 2018, conduzido 
no pomar didático pertencente ao Grupo de Estudos em Fruticultura (FRUTAGRO), da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), com plantas de figueira originadas de estacas e 
implantadas no pomar. Realizou-se a poda de formação (a 50cm do solo) para avaliação de 
crescimento, dando estrutura para o desenvolvimento de três melhores brotos para a 
formação da taça. Após um mês da poda de 50 cm foram avaliados quinzenalmente as 
variáveis: comprimento do ramo (cm); diâmetro do ramo (cm); número de folhas e número 
de frutos. A avaliação fenológica foi realizada anotando-se os seguintes dados: período 
decorrido da poda ao início da brotação e até 50% das plantas atingirem 2 brotos; data de 
início e final da colheita; e duração do período de colheita. Para a característica de fenologia, 
foi realizada a estatística descritiva. As maiores taxas de crescimento vegetativo ocorrem em 
virtude das elevadas temperaturas logo após a poda, onde propicia uma concorrência entre 
os drenos de fotoassimilados, representados conjuntamente pelo crescimento dos ramos, 
crescimento das brotações e futuro aparecimento de frutos. O cultivo de figueira cv. Roxo 
de Valinhos apresentou boa adaptabilidade, precocidade e se mostrou bastante promissor, 
para a região semiárida piauiense em todas as fases fenológicas em comparação com as 
regiões de clima temperado. 
 
Palavras–chave: fenofases, Ficus carica L., poda 
 

PHENOLOGY OF THE ‘ROXO DE VALINHOS’ FIG CULTIVAR 
SUBMITTED TO PRUNING TRAINING 

 

Abstract: The fig tree originates in the region of Cária and Syria and belongs to the family 
Moraceae. It is important to know the phenophases of the crop, mainly related to pruning, 
as it responds directly to the structure and formation of the plant. The objective of this work 
was to evaluate the effect of pruning on fig cv. Roxo de Valinhos to obtain well distributed 
branches, evaluating phenology and plant growth in Bom Jesus-PI. The research was carried 
out from april to september 2018, conducted in the didactic orchard belonging to the Fruit 
Research Group (FRUTAGRO), Federal University of Piauí (UFPI), with fig plants 
originating from cuttings and implanted in the orchard. Training pruning (50cm from the 
soil) was carried out for growth evaluation, giving structure for the development of three 
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better buds for the formation of the cup. After one month of pruning of 50 cm, the following 
variables were evaluated: branch length (cm); branch diameter (cm); number of leaves and 
number of fruits. The phenological evaluation was performed by noting the following data: 
the period from pruning to the beginning of budding and up to 50% of the plants reaching 
2 shoots; start and end date of harvest; and duration of the harvest period. For the phenology 
characteristic, descriptive statistics were performed. The highest rates of vegetative growth 
occur due to the high temperatures immediately after pruning, where it provides a 
competition between the photoassimilate drains, represented jointly by the growth of the 
branches, growth of shoots and future appearance of fruits. The cultivation of fig cv. Roxo 
de Valinhos showed good adaptability, precocity and was very promising, for the Piauí semi-
arid region in all the phenological phases compared to the temperate regions. 
 
Keywords: phenology, Ficus carica L., pruning 
 

 

INTRODUÇÃO 

A figueira é pertencente à família Moraceae (ROSIANSKI et al., 2016). É uma das 

mais antigas espécies frutíferas cultivadas, caracterizando-se por apresentar grande 

capacidade de adaptação edafoclimática, e assim ser cultivada mundialmente, apesar de ser 

considerada uma espécie de clima temperado. Originária da Ásia Menor, região da Cária e da 

Síria, na região mediterrânea, a figueira (Ficus carica L.), foi pela primeira vez, cultivada e 

selecionada pelos árabes e judeus, numa região situada no sudoeste da Ásia, na Turquia. Foi 

cultivada desde os tempos pré-históricos, ou seja, é uma das mais antigas plantas cultivadas 

no mundo, bastante conceituada povos antigos como símbolo da honra e fertilidade 

(LEONEL, 2008). 

As fenofases das espécies frutíferas são influenciadas pela poda, que é realizada com 

o objetivo de formar a estrutura da planta, conhecida como poda de formação. Esta 

proporciona boa estrutura de copa, deixando-a simétrica e arejada, facilitando tratos culturais 

e garantindo maior resistência a tombamentos e quebras dos galhos (LEONEL, 2008). 

Em virtude dessa adaptabilidade edafoclimática é importante a realização de 

estudos sobre fenologia e produção da figueira, pois compreendendo-se cada fase do estádio 

fenológico é possível antecipar-se, e realizar as medidas de controle para corrigir os possíveis 

problemas durante o cultivo sem que haja prejuízos na produção. Diante disso, objetivou-se 

neste trabalho avaliar o efeito da poda de formação nas plantas de figueira cv. Roxo de 

Valinhos para obtenção de ramos bem distribuídos, avaliando-se fenologia e crescimento das 

plantas, em Bom Jesus-PI. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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A pesquisa foi realizada no período de abril a setembro de 2018, conduzido no 

pomar didático pertencente ao Grupo de Estudos em Fruticultura (FRUTAGRO), da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), localizada no município de Bom Jesus-PI, a 9º4’55” 

de latitude sul e 44º19’39’’ de longitude oeste e 228 m de altitude. 

Pertencente a região do Semiárido Piauiense, o local possui clima quente e úmido, 

com chuvas no verão-outono, com período mais quente e seco de junho a novembro. Possui 

tipo climático Awa, conforme classificação de Köppen, com temperatura média anual de 

26,2ºC, e precipitação média entre 900 a 1200 mm ano-1. O solo da área experimental é 

caracterizado como latossolo amarelo distrófico, profundo e com relevo levemente 

ondulado. 

O estudo foi realizado com plantas de figueira originadas de estacas e implantadas 

no pomar didático do FRUTAGRO (UFPI) em novembro de 2017, no município de Bom 

Jesus-PI. Realizou-se a poda de formação (a 50cm do solo) em abril de 2018 para avaliação 

de crescimento, dando estrutura para o desenvolvimento de três melhores brotos para a 

formação da taça. Durante a poda, foram retiradas folhas, inflorescências, frutos, ramos 

secundários. 

O espaçamento das plantas de figueira era de 2 m x 1,5 m, com sistema de irrigação 

por gotejamento, com 1 turno de rega e duração de 2 horas por dia, sendo utilizado 1 

gotejador por planta. 

Realizou-se o controle das plantas daninhas através de capinas com auxílio de 

enxada e roçadeira, para evitar uma competição de nutrientes, água e luz, criando um 

ambiente favorável para as figueiras; e, realizadas adubações com esterco caprino, 5 kg por 

planta, nas bordas do coroamento; e, aplicação de NPK, atendendo as necessidades da 

cultura e de acordo com a análise de solo (CAETANO et al., 2012). 

Após um mês da poda de 50 cm, foram avaliados quinzenalmente as seguintes 

variáveis: comprimento do ramo (cm): desde a base até o ápice do ramo, mensurado com 

auxílio de régua;  diâmetro do ramo (cm): mensurado na base do ramo, com auxílio de 

paquímetro manual; e, por contagem direta nas plantas:  número de folhas e número de 

frutos. 

A avaliação fenológica foi realizada anotando-se os seguintes dados: período 

decorrido da poda ao início da brotação e até 50% das plantas atingirem 2 brotos; data de 

início e final da colheita; e duração do período de colheita. Foi considerado início da brotação 

quando os primeiros brotos foram emitidos; início da colheita quando amadureceu o 
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primeiro fruto e final da colheita quando a maioria dos frutos colhidos apresentaram 

coloração anormal (cor roxa de cobertura distribuída desuniformemente e de baixa 

intensidade) e polpa fibrosa, sem condições para o consumo in natura. 

Para a característica de fenologia, foi realizada a estatística descritiva. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Avaliando-se da brotação ao desenvolvimento dos primeiros frutos, teve-se uma 

média de 26 dias, mas a frutificação foi desuniforme e ocorreu diferença entre as fases de 

amadurecimento e colheita dos frutos. A partir do início do desenvolvimento dos frutos de 

figueira até o início da colheita a média foi de 50 dias, onde os frutos estavam aptos para o 

consumo in natura, teve-se uma média de 14 dias (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Comportamento fenológico de figueira cv. Roxo de Valinhos, Bom Jesus – PI, 
2018. 

 

ESTÁDIOS FENOLÓGICOS DATA Nº DIAS NDAP 

Poda de formação 07/04/2018 - - 

Início da brotação 12/04/2018 05 05 

Início do florescimento 19/05/2018 07 12 

Surgimento dos 1os frutos 25/06/2018 26 38 

Início da colheita 13/08/2018 50 88 

Fim da colheita 30/08/2018 17 105 

Dias total do ciclo (poda/colheita 

dos frutos) 

 105  

NDPA: número de dias após a poda 

 

Os estádios fenológicos de frutíferas são significativamente afetados pela 

temperatura do local, pois com o aumento da mesma, tem-se a possibilidade da antecipar 

algumas fases, como antecipação do início da brotação, do crescimento vegetativo e do início 

da colheita, e ainda as plantas conseguem assimilar mais os nutrientes favorecendo seu 

desenvolvimento, obtendo vigor mais rapidamente. 

Segundo Norberto et al. (2001), avaliando dados fenológicos em diferentes épocas 

de poda de figueira cv. Roxo de Valinho, na região de Lavras-MG nas condições de 

temperatura de 28°C e UR de 67%, mostra que o intervalo entre a poda e a colheita 

correspondeu a 162 e 151 dias para as plantas podadas em 15 e 30 de julho, respectivamente, 

sendo bem superiores aos valores encontrados neste trabalho, pois entre a poda e colheita o 

tempo médio corresponde a 105 dias para as plantas podadas em abril, evidenciando que nas 

condições climáticas quente e seca, o ciclo produtivo do figo cv. Roxo Valinhos tornou-se 

muito mais precoce em função das temperaturas mais elevadas. 
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Figura 1 - Variáveis fenológicas de figueira cv. Roxo de Valinhos, Bom Jesus-PI, 2018. 

 
Para as características comprimento do ramo, diâmetro do ramo, número de folhas 

e número de frutos, observou-se um aumento linear constante de 0,2431 cm ramo-1, 0,0056 

cm ramo-1, 0,1710 folhas ramo-1 e 0,0118 frutos ramo-1, respectivamente, onde as medidas 

aumentaram gradativamente à medida que se aumentavam o número de avaliações, 

alcançando ao final de 80 dias os valores médios de 31,26 cm ramo-1, 0,97 cm ramo-1, 17,56 

folhas ramo-1 e 0,67 frutos ramo-1 (Figura 1). 

Apesar da média de frutos ser abaixo da média relacionando com outros trabalhos 

semelhantes, como em SILVA et al. (2017), as plantas ainda estavam em fase inicial de 

desenvolvimento, visto que a poda realizada tinha objetivo maior não a obtenção imediata 

de frutos comerciais mas sim de proporcionar boa arquitetura da taça, vigor vegetativo, 

fazendo a planta absorver e guardar reservas energéticas para o período reprodutivo, 

preparando a cultura para a outra poda, a poda de condução ou de frutificação. 

As maiores taxas de crescimento vegetativo ocorrem em virtude das elevadas 

temperaturas logo após a poda, onde propicia uma concorrência entre os drenos de 

fotoassimilados, representados conjuntamente pelo crescimento dos ramos, crescimento das 

brotações e futuro aparecimento de frutos. 

Segundo Celedonio et al. (2013) o desenvolvimento vegetativo da cultura depende 

da absorção e do processamento do material absorvido como: água, energia, CO2 e nutrientes 

do solo, e isto, por sua vez significa mudança, nas relações internas de células, tecidos, órgãos 

da planta inteira, em consequência, as relações com o meio externo também se modificam, 

como o local de cultivo, clima da região ou um estresse dado a planta, como a poda. 

 

CONCLUSÕES 
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O cultivo de figueira cv. Roxo de Valinhos apresentou boa adaptabilidade, 

precocidade e se mostrou bastante promissora, para a região semiárida piauiense em todas as 

fases. 
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Resumo: Esse trabalho teve como objetivo avaliar o consumo de cerveja pelos discentes da 
Universidade Federal do Piauí, CPCE. O material utilizado foi um questionário contendo 
seis perguntas (consumo de cerveja semanalmente), e as oito cervejas mais consumidas, Skol, 
Brahma, Schin, Bohemia, Itaipava, Budweiser e outras. Foram avaliado a porcentagem de 
consumidores dos cursos, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Medicina 
Veterinária, Ciências Biologia e Zootecnia, e a frequência de consumo. Para avaliação da 
quantidade de consumidores o questionário tinha duas opções de resposta sim e não, sobre 
o consumo de cerveja. Observou-se que o curso de Engenharia Florestal apresentou maior 
consumo e Biologia menor consumo de cerveja. 
 
Palavras–chave: consumo de cerveja, discentes do CPCE 

 
Beer consumption by university students of the Campus Professor Cinobelina Elvas 

- UFPI. 
 

Abstract: This study aimed to evaluate the beer consumption by the students of the Federal 
University of Piauí, CPCE. The material used was a questionnaire containing six questions 
(beer consumption weekly), and the eight most consumed beers, Skol, Brahma, Schin, 
Bohemia, Itaipava, Budweiser and others. The percentage of consumers of the courses, 
Agronomic Engineering, Forest Engineering, Veterinary Medicine, Biology and Animal 
Sciences, and the frequency of consumption were evaluated. In order to evaluate the quantity 
of consumers, the questionnaire had two options of yes and no answer on beer consumption. 
It was observed that the course of Forestry Engineering presented higher consumption and 
lower beer consumption biology. 
 
Keywords: Beer consumption, CPCE students.  
 

 

INTRODUÇÃO 

A experiência universitária é única, pois oferece aos estudantes a primeira 

oportunidade de ser parte de um grande grupo de pares sem supervisão familiar. Isto os torna 

mais vulneráveis a tentar romances , experiências previamente proibidas e alguma vezes 

ilícitas. No que concerne especificamente ao uso de substancias no Brasil, pesquisas revelam 

que o álcool é a substancia mais consumida pelos jovens, seguida pelo tabaco, maconha e 

estimulantes. ( SIMONS JS, 2005). 
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Esses fatores podem representar um fator de risco para a adoção de outros 

comportamentos de risco a saúde, tais como, beber e dirigir, atividade sexual desprotegida, 

violência e suicídio. O consumo de cervejas por estudantes universitários é muito alto, muitas 

vezes o limite é extrapolado, a partir dai os jovens com grande quantidade de álcool contido 

no sangue, passam a praticar ações, sem muito raciocínio logico. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram incluídos nessa pesquisa estudantes da (UFPI), os dados foram coletados 

por discentes da disciplina de Estatística básica. A pesquisa foi conduzida com uma amostra 

de 250 participantes, dividido em 50 entrevistados de cada curso. 

Para coleta dos dados foi usado um questionário com seis perguntas, sobre o 

consumo de cerveja pelos acadêmicos da UFPI, o questionário incluiu os seguintes 

questionamentos; 1) consumo de cerveja, 2) frequência , 3) cerveja mais consumida, 4) 

interferência na compra,  5) substituiria por outra bebida, 6) por qual.Foi realizado a 

distribuição de frequência para cada questionário, os gráficos foram gerados utilizando o 

software R, versão 3.5. (ROMERA.L. 2014.). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos alunos entrevistado, observou-se que 20,8% destes, não consumiam bebidas 

alcoólicas, e 79,2% dos entrevistados consomem frequentemente. Os alunos de Engenharia 

Florestal apresentou um índice mais alto, 88% dos entrevistados responderam que 

consomem cerveja, Engenharia Agronômica 84%, Zootecnia 70%, Medicina Veterinária 

74%, Ciências Biológicas 80%. O número de consumidores é bastante elevado, com os 

resultados, observou-se que os acadêmicos de todos os cursos consomem cerveja. 

Engenharia Florestal também se destacou com 12%, dos acadêmicos que não consomem 

nenhum tipo de bebida alcoólica. (LINA ABRAO, 2014).  

29,17% dos alunos de Engenharia Agronômica consomem cerveja aos sábados, 

1,98% do alunos de Engenharia Florestal consomem cerveja na quarta feira. As cervejas 

mais consumidas pelos universitários foram Itaipava 81%, e Skol 49,94%.  47,2% dos 

estudantes entrevistados responderam que o preço interfere na compra e 52,8%, 

responderam que o sabor interfere na compra da cerveja. Perguntou-se os estudantes 

trocariam a cerveja por outra bebida, 65% responderam que sim, e 35%,  responderam 

que não (Figura 5). 

Com os resultados dos dados coletados podemos perceber e afirmar que os 

universitários bebem com grande frequência, isso se da devido as atividades universitárias 
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serem durante a semana, nos finais de sema os acadêmicos tiram o tempo livre para 

diversão, (JACEILDE MENDES, 2012). 

 

 
 

 

 

 
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que o consumo de bebidas alcoólicas (cerveja), por estudantes 

universitários da Universidade Federal do Piauí, é bem elevado e preocupante, uma vez que 

o consumo exagerado pode trazer danos a saúde.  (Ciência e Saúde 2013). 

 

REFERÊNCIAS 

NUNES, JACEILDE MENDES, et al. "Consumo de bebidas alcoólicas e prática do 
binge drinking entre acadêmicos da área da saúde." (2012). 

RIBEIRO, ELAINE. Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre universitários da 
área da saúde de uma faculdade do interior do Estado de São Paulo. 2007. Tese de 
Doutorado. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

ROMERA, LIANA ABRÃO. "LAZER E FESTAS: Estudo sobre os modos de 
divulgação de bebidas nos campi universitários/Leisure and parties: Study on the 
dissemination of alcoholic drinks on university campuses." Cadernos Brasileiros de Terapia 
Ocupacional 22.1SE (2014). 

ROMERA, L. A. (2014). LAZER E FESTAS: Estudo sobre os modos de divulgação de 
bebidas nos campi universitários/Leisure and parties: Study on the dissemination of 
alcoholic drinks on university campuses. Cadernos Brasileiros de Terapia 
Ocupacional, 22(1SE). 



Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

216 

SOUSA, THIAGO FERREIRA DE, HELMA PIO MORORÓ JOSÉ, AND ALINE 
RODRIGUES BARBOSA. "Condutas negativa à saúde em estudantes universitários 
brasileiros." Ciência & Saúde Coletiva 18 (2013): 3563-357. 

SIMONS JS, GAHER RM, CORREIA CJ, HANSEN CL, CHRISTOPHER MS. An 
affective-motivational model of marijuana and alcohol problems among college students. 
Psychol Addict Behav. 2005;19(3):326-34. 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 216. DOI: 10.47242/10.47242/978-65-87959-03-0-37 

Capítulo 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA E O ACERVO DA BIBLIOTECA 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS PROFESSORA 

CINOBELINA ELVAS 
 

Paulo Victor Marinho 1; Italo Crespi 2; Mayane Ferreira Gomes 3; Bruna Melo Campos 4; 
Taysa Carla de Oliveira Freitas 5  

 

1Graduação em Medicina Veterinária-Bom Jesus, UFPI; e-mail: paulovictor.s.marinho@gmail.com 

2Graduação em Medicina Veterinária- Bom Jesus, UFPI; e-mail: italocrespi@hotmail.com 

3Graduação em Medicina Veterinária- Bom Jesus, UFPI; e-mail: mayfergoms@gmail.com 

4Graduação em Medicina Veterinária- Bom Jesus, UFPI; e-mail: brunamcampos@bol.com.br 

5Graduação em Medicina Veterinária- Bom Jesus, UFPI; e-mail: freitastaysa@gmail.com 

 

Resumo: A pesquisa foi realizada na (UFPI-CPCE) Universidade Federal Do Piauí, campus 
Professora Cinobelina Elvas no dia 07/11/2018. Teve como objetivo avaliar entre os 
estudantes as opiniões sobre a estrutura física e o acervo da biblioteca e o nível da satisfação 
dos recursos da mesma. Na presente pesquisa foram entrevistados 112 estudantes que estão 
entre o 1º e o 10º período, sendo 60 do sexo masculino e 52 do sexo feminino, 05 do curso 
de Ciências biológicas, 20 de Engenharia agronômica, 15 de Engenharia florestal, 22 de 
Zootecnia, 02 do LEDOC, 01 do Mestrado em fitotecnia, 45 de Medicina veterinária e 02 
não responderam o curso.  Os resultados obtidos foram que mais da metade dos 
entrevistados não estão satisfeitos com a estrutura física, com o espaço, com a quantidade de 
cadeiras e mesas, com o número de tomadas e com o sinal de internet. Reclamam que muitas 
vezes não conseguem acessar a internet para as necessidades básicas acadêmicas, mostraram 
que sempre usam a internet para fazer pesquisas e trabalhos, abrir o SIGAA, assistir a vídeos 
aulas e usar as redes sociais. Relatam também a necessidade de o campus aumentar o número 
de livros no acervo, pois não supre as necessidades dos estudantes que muitas vezes 
procuram os livros e não acham, assim tem que recorrer a outros meios; que a disposição 
dos livros nas prateleiras não dá uma praticidade para achar os mesmos; buscar atualizar os 
livros, pois os que tem estão muito velhos e desatualizados e também aumentar o número 
de tomadas que não supri a quantidade de alunos que precisam das mesmas. Dentre as 
sugestões apresentadas pelos mesmo a grande maioria pede a melhoria do espaço, da 
refrigeração nas cabines individuais, o silêncio, a melhoria do sinal da internet na biblioteca, 
o aumento e concerto de tomadas e mais livros. 
 
Palavras-chave: Estudantes; Refrigeração, Melhorias, Sugestões. 
 

Research on the physical structure and the library acquis 
 

Abstract: The research was carried out at the Federal University of Piauí (UFPI-CPCE), 
Campus Professor Cinobelina Elvas, on 11/11/2018. It aimed to evaluate among the 
students the opinions about the physical structure and collection of the library and the level 
of satisfaction of its resources. In the present study, 112 students were interviewed between 
the 1st and 10th period, of which 60 were males and 52 females, 05 were biological sciences, 
20 were agricultural engineers, 15 were forest engineers, 22 were zootechnical, 02 were 
LEDOC, 01 of masters in Phytotechnology, 45 of Veterinary Medicine and 02 did not 
respond to the course. The results were that more than half of the interviewees were not 
satisfied with the physical structure, space, number of chairs and tables, number of points of 
sale and internet signal. They complain that they often can not access the internet for basic 
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academic needs, have shown that they always use the internet to research and work, open 
SIGAA, watch video lessons and use social networks. They also report the need for the 
campus to increase the number of books in the collection because it does not meet the needs 
of students who often look for books and do not find them, so they must resort to other 
means; that the disposition of the books on the shelves does not give practicality to find the 
same ones; seek to update the books because those they have are very old and outdated and 
also increase the number of outlets that do not provide the amount of students who need 
them. Among the suggestions presented by the same the great majority asks for the 
improvement of the space, the refrigeration in the individual booths, the silence, the 
improvement of the Internet signal in the library, the increase and the concert of takes and 
more books. 
 
Key Words: Students; Refrigeration, Improvements, Suggestions 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a importância das bibliotecas em faculdades e escolas é um assunto no 

qual vem sendo discutido ao longo dos anos, é notória a ausência de materiais didáticos nas 

mesmas, assim, o ensino é afetado de forma direta, também são encontradas estruturas 

precárias, no qual afeta o desenvolvimento do estudante naquele ambiente. Porém há 

bibliotecas confortáveis para o melhor aproveitamento do ensino, onde tanto as estruturas, 

quanto os materiais são mantidos em bom estado para assim os terem sempre disponíveis. 

No entanto, com a evolução tecnológica a queda na procura de materiais é cada vez 

mais notável, pois a comodidade de ter tudo em apenas alguns minutos leva as pessoas a 

desistirem de livros, mas ao contrário do que muitos acreditam, os livros possuem uma carga 

informacional maior que muitos artigos, pdfs, entre outros métodos encontrado na internet. 

Mas a internet tem seu papel importante no ensino, logo acaba complementando os materiais 

encontrados nas bibliotecas. 

A biblioteca tem um papel importante no processo de educação, pois há várias 

informações e materiais que pode oferecer. O principal objetivo é servir as instituições, 

ficando à disposição dos alunos e professores. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Com o intuito de coletar maiores informações sobre o uso e utilidade das bibliotecas 

em universidades, foi utilizada como base de estudos a biblioteca da Universidade Federal 

do Piauí Campus Professora Cinobelina Elvas, que por meio de um formulário de nove 

questões no período de 26 de outubro a 7 de novembro foram entrevistados alguns alunos 

da instituição e onde por meio desse foram obtidas respostas dos mesmos sobre questões de 

acervo, estrutura, conforto, sinal de internet, material de pesquisa, como também foram 
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recebidas críticas e elogios sobre a biblioteca, e com base nesses dados, foram feitos gráficos 

que mostram a situação atual da biblioteca e o que pode ser feito para que a mesma possa 

ser melhorada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

I. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (72,32%) que a estrutura física 
da biblioteca é boa e apenas (0,89%) péssima.  

II. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com 57,14% no qual não estão 
satisfeitos com a refrigeração do ambiente e apenas 42,86% estão satisfeitos. 

 

III. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram que (66,96%) das pessoas não estão 
satisfeitas com a quantidade de cadeiras e mesas e apenas (33,04%) estão satisfeitas. 

IV. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (42,86%) no qual as   cabines 
de uso individual proporcionam conforto, e (39,29%) votaram que não. 
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V. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (75%) no qual o sinal da 
internet sem fio na biblioteca não satisfaz as necessidades e (24,11%) votaram que não.  

VI. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (78,57%) no qual utilizam a 
internet para pesquisas e trabalhos e apenas (2,68%) utilizam para entrar em redes sociais. 

 
VII. É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (90,18%) no qual não estão 

satisfeitos com a quantidade de tomadas e apenas (6,25%) estão satisfeitos.  
VIII. IX.  É notório neste gráfico que a maioria das respostas denominaram com (59,82%) que conseguem 

encontrar os livros com facilidade, (30,36%) que não encontram os livros com facilidade e apenas 
(9,82%) notificaram que quase nunca encontram o que precisam. (Gráfico 9). 

 

DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que, das 112 pessoas 

entrevistadas 42,86% estão satisfeitas com a refrigeração do ambiente, enquanto que uma 

pesquisa semelhante feita na biblioteca de Santa Isabel do Externato Santa Dorotéia 

localizado no município de João Pessoa/PB, mostra que de 225 entrevistados 85% estão 

satisfeitos com a refrigeração do ambiente. Outra comparação cabível é sobre a estrutura 

física da biblioteca onde, os entrevistados da Universidade Federal do Piauí do Campus 

Professora Cinobelina ELvas, classificaram a estrutura física da biblioteca com 72,32% sendo 

como boa, 19, 64% como ruim, 7,14% a classificaram como ótima e apenas 0,89% sendo 

como péssima e a pesquisa realizada entre os usuários da biblioteca de Santa Isabel  nos 

mostram que 36% dos entrevistados classificaram a biblioteca como boa, 22% sendo como 

ótima, 19% como excelente, 16% como regular, apenas 6% como ruim e 0% como sendo 

péssima. Também foi possível efetuar a comparação entre a questão das redes sociais onde 

a biblioteca de Santa Isabel fica na frente com 88% dos usuários que dizem que utilizam as 

mídias sociais na biblioteca, enquanto na presente pesquisa, somente 2, 68% dos 

entrevistados confessam usar a internet da biblioteca para acessar as mídias sociais.  

 

CONCLUSÃO 

Em virtude dos fatos mencionados percebe-se que a biblioteca, um ambiente muito 

usado pelos alunos da universidade e por professores não vem sendo um ambiente propício 

para a educação por não proporcionar um conforto térmico, o meio de adquirir 
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conhecimento limitado, causado principalmente pela pouca disponibilidade de livros que faz 

com que os usuários da biblioteca se frustrem ao recorrer à internet pelo mau desempenho 

da mesma. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de satisfação dos usuários do 
Restaurante Universitário – RU, da Universidade Federal do Piauí – UFPI, do campus 
Professora Cinobelina Elvas – CPCE. Para isso, elaborou-se um questionário com questões 
sobre perfil e avaliação da satisfação. Participaram da pesquisa 500 alunos dos cinco cursos 
presenciais, 100 alunos de cada curso. Observou-se, que feijoada é o prato mais aceito e, 
peixe frito o menos aceito; a maioria dos alunos entrevistados diz ainda que o preço a ser 
pago é acessível, e grande parte dos alunos dizem que o cardápio deve ser feito através de 
votação um dia antes.  
 
Palavras–chave: Pesquisa, satisfação, alunos. 

 
Data Collection on the Menu of the University Restaurant-CPCE 

 
Abstract: This research had the objective of evaluating the level of satisfaction of the users 
of the Restaurant Universitário - RU, of the Federal University of Piauí - UFPI, of the 
Campus Cinobelina Elvas - CPCE. For this, a questionnaire was elaborated with questions 
about profile and satisfaction evaluation. 500 students from the five face-to-face courses, 100 
students from each course participated. It was observed, that feijoada is the most accepted 
dish and, fried fish the least accepted; the majority of the students interviewed also say that 
the price to be paid is affordable, and most of the students say that the menu should be done 
by voting the day before. 
 

Keywords: Search, satisfaction, students. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Em universidades, o objetivo da Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) é 

proporcionar à comunidade universitária uma alimentação balanceada, de baixo custo, sem 

fins lucrativos, embasada em fundamentos técnico-científico-administrativos e que atenda às 

necessidades nutricionais de seus usuários específicos (OLIVEIRA; GUAGLIANONI; 

DEMONTE, 2005). 

Os Restaurante Universitários (RU) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 

prestam serviços na área da alimentação nos cinco campus (Teresina, Picos, Bom Jesus, 

Floriano e Parnaíba), com recursos financeiros próprios e oriundos do PNAES. Os RUs 

oferecem duas das principais refeições do dia (almoço e jantar) à comunidade universitária, 
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estudantes e servidores, sendo, os estudantes, o público frequentador majoritário, 

representando 88% dos usuários (PRAEC, 2011). 

Diante disto, este estudo teve por objetivo verificar o nível de satisfação dos 

usuários do RU da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Cinobelina Elvas 

(CPCE), tendo em vista que esta informação é muito importante tanto para possíveis 

melhorias e, com isso, a satisfação dos usuários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritiva, com 

aplicação de questionários elaborados pelos pesquisadores. A coleta de dados ocorreu no 

mês de novembro de 2018 no período de almoço no RU, durante uma semana. Foram 

aplicados questionários aos alunos dos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia 

Florestal, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária e Zootecnia, totalizando 500 

entrevistados, sendo 100 de cada curso. Utilizou-se o programa Excel para gerar gráficos, 

com os dados coletados na amostragem. Por fim, utilizou-se o programa Word para 

descrever os dados (esboçados nos gráficos). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados tabelados no Gráfico 1 observou-se que do total de alunos 

entrevistados (500), apenas 27 não realizam suas refeições no RU, ou seja, atende a uma 

grande demanda de acadêmicos, sendo os que frequentam “sempre” são 29 e “Sim, ás vezes” 

177 do total. 

 
Gráfico 1: Frequência de alunos que realizam as refeições no RU-CPCE 
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No Gráfico 2 nota-se que grande parte dos discentes entrevistados, preferem a 

feijoada como a melhor refeição tendo um total de votos muito exorbitante em relação as 

outras opções pelas quais foram incluídas na pesquisa. 

 

Gráfico 2: Preferência de pratos nas refeições servidas no RU-CPCE  
 

 

 

Os dados do Gráfico 3 revelam uma média de 60 alunos entre todos os cursos 

preferem que a opção de cardápio peixe frito, seja substituída por outra melhor, nesse 

contexto outra opção que deveria ser substituída seria a de frango a ao molho, com uma 

média de rejeição de 14 alunos dentre os cursos a outra opção segue uma média não muito 

expressiva.  

 

Gráfico 3: Sugestão de refeição servida no RU-CPCE que deve ser substituída  
 

 

 

Em relação aos dados do Gráfico 4 ouve um exorbitante número de pessoas que 

votaram na opção no qual deve ser realizada uma pesquisa no dia anterior. Sendo assim, 

nota-se que a maioria dos discentes do CPCE preferem que seja realizada uma pesquisa de 
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cardápio nas redes sociais do campus, no dia anterior com uma votação para que seja feita a 

escolha. 

 
Gráfico 4:  Maneira de escolha do cardápio do RU-CPCE 

 

 

 

Destaca-se ainda como e fortemente expressado no Gráfico 5 que uma grande 

maioria, afirma ser necessário que pesquisa com a mesma finalidade deve ser repetida 

periodicamente. Pode-se assim afirma que é evidente que repetição de pesquisas como essas 

é fundamental para coletar dados que diz respeito não só a satisfação dos usuários do RU, 

como também buscar melhorias das refeições. 

 

Gráfico 5: Nível de importância da pesquisa. 
 

 

 

CONCLUSÃO 

Constando assim a importância do RU-CPCE na formação dos acadêmicos (onde 

uma grande maioria dos entrevistados realiza suas refeições), pois auxilia diretamente, já que 

em muitos casos muitos acadêmicos não tem condições financeiras de se alimentar de forma 

permanente por outros meios, facilitando assim a permanecia do estudante no curso destaca-

se que os dados tabulados indicaram que a maioria dos discentes sugere que seja realizado 
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uma pesquisa de cardápio nas redes sociais do campus, com isso os alunos terão chance de 

expressar sua opinião quanto aos serviços prestados pelo RU-CCE e o mesmo poderá buscar 

formas de suprir a necessidade dos acadêmicos. 

 

REFERÊNCIAS 

OLIVEIRA, R. B.; GUAGLIANONI, D. G.; DEMONTE, A. Perfil do usuário, 
composição e adequação nutricional do cardápio oferecido em um restaurante universitário. 
Alim. Nutr., v. 16, n. 4, p. 397-401, 2005. 

 

PRAEC. Relatório de atividades da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Comunitários- PRAEC. 2011. Universidade Federal do Piauí. Teresina, 2011. 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 225. DOI: 10.47242/10.47242/978-65-87959-03-0-39 

Capítulo 39 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a altura e quantidade de clorofila 
a e b em 5 variedades de pimentas para a produção de mudas. As variedades testadas foram 
respectivamente: T1(Tupã Bode vermelha), T2(Malagueta), T3(Biquinho), T4 (Malaguetinha) 
e T5 (Vulcão). Esse experimento foi conduzido na Universidade Federal do Piauí (UFPI), 
Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), localizado em Bom Jesus-PI, implantado em 
casa de vegetação com telado de 50 % de sombreamento, o substrato utilizado foi de 50% 
(palha de arroz e cama de frango) e 50% areia. Foram semeados 30 copos plásticos, com 6 
repetições de cada variedade, contendo 4 sementes em cada.  Observou-se que todas as 
variedades de pimenta analisadas diferiram estatisticamente entre si, onde a variedade 
pimenta vulcão apresentou as maiores médias para as características avaliadas, índice de 
altura, clorofila a e b. Sendo assim, essa cultivar apresentou potencial para a produção de 
mudas. A variedade que exibiu resultados inferiores foi a variedade de pimenta malaguetinha. 
Isso implica dizer que essa cultivar é menos indicada para a produção de mudas de qualidade. 
 
Palavras–chave: cultivar, mudas, produção 
 
Chlorophyll content and growth of pepper varieties for the production of seedlings 

 

Abstract: The objective of this work was to evaluate the height and quantity of chlorophyll 
a and b in 5 varieties of peppers for the production of seedlings. The tested varieties were: 
T1 (Tupã Bode red), T2 (Malagueta), T3 (Biquinho), T4 (Malaguetinha) and T5 (Volcano). 
This experiment was conducted at the Federal University of Piauí (UFPI), Campus Professor 
Cinobelina Elvas (CPCE), located in Bom Jesus-PI, implanted in a greenhouse with 50% 
shading, the substrate used was 50% of rice and chicken bed) and 50% sand. 30 plastic cups 
were seeded, with 6 replicates of each variety, containing 4 seeds each. It was observed that 
all pepper varieties analyzed differed statistically from one another, where the volcano pepper 
variety presented the highest averages for the characteristics evaluated, height index, 
chlorophyll a and b. Therefore, this cultivar presented potential for the production of 
seedlings. The variety that exhibited inferior results was the malaguetinha pepper variety. 
This implies that this cultivar is less suitable for the production of quality seedlings. 
  
Keywords: cultivar, seedlins, production 
 

 

INTRODUÇÃO 

As pimenteiras (Capsicum spp.) pertencem à família Solanaceae e são caracterizadas 

agronomicamente como cultura olerícola. O Brasil se encontra entre os maiores produtores 
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de pimenta no mundo (RISTORI et al., 2002). As pimentas formam um conjunto de espécies 

botânica, contendo suas próprias características, em que seus frutos geralmente são ricos em 

capsaicinoides, compostos fenólicos responsáveis pelo sabor picante marcante nas pimentas 

(CARVALHO; BIACHETTI, 2004). No entanto, existem pimentas que contêm um sabor 

mais doce. A altura e forma de crescimento destas plantas variam de acordo com a espécie e 

as condições de cultivo, sendo uma planta arbustiva, podendo atingir 1,20 m de altura. 

Plantas condimentares, tais como as pimentas do gênero Capsicum, sempre foram 

utilizadas pelos índios e civilizações antigas para dar mais sabor aos alimentos, também eram 

utilizadas como conservantes, são fontes de antioxidantes naturais como a vitamina E, 

vitamina C e carotenoides (REIFSCHNEIDER, 2000). Essa hortaliça se encontra presente 

em todas as regiões do Brasil, no entanto as regiões Sudeste e Centro-Oeste exploram a maior 

parte do seu cultivo. Estudos relacionados análises de clorofila e produção de mudas são de 

extrema importância. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em ambiente controlado protegido por telado (50%) em 

Bom Jesus – PI no Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), durante o período de 5 de 

outubro à 12 de novembro de 2018, levando assim 39 dias entre a semeadura e a coleta dos 

dados. Para a realização do mesmo foram utilizadas sementes comerciais de cinco variedades 

de pimentas, sendo elas das espécies, respectivamente: Capsicum chinense, Capsicum frutescens 

(Malagueta), Capsicum chinese, Capsicum frutescens (Malagutinha) e Capsicumannuum. Como fonte 

de substrato foram utilizados 50% de palha de arroz com cama de frango e 50% de areia. A 

semeadura foi realizada em copos plásticos de 250 ml contendo 4 sementes em cada. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 6 

repetições de cada tratamento, totalizando assim 30 unidades experimentais. 

Os dados foram coletados com auxílio de um clorofilômetro portátil e uma régua 

graduada de 30cm. O clorofilômetro é responsável por quantificar teor de clorofila a e b 

presente nas folhas, sendo escolhida uma folha aleatória de cada planta para realizar a análise. 

A régua foi utilizada para medir a altura das plantas. 

Para a realização da análise de variância foi utilizado o procedimento GLM (General 

Linear Model) do programa SAS (Statistical Analysis System, University Edition). Para o teste de 

diferenciação de médias, adotou-se o teste Tukey. As significâncias foram declaradas a 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Observou-se que para o aspecto quantidade de clorofila a, a variedade T5 (Vulcão) 

e T3 (Biquinho) não diferiram estatisticamente entre si, porém apresentaram diferença 

significativa se comparadas às demais variedades. A T1(Tupã Bode Vermelha) apresentou as 

médias inferiores em relação as demais (tabela 1). 

 

Variedades 

Características 

Clorofila a Clorofila b Altura 

T1 21,67 C 5,87 D 7,27 B 

T2 25,75 B 7,77 BC 6,93 B 

T3 28,42 A 9,53 AB 7,20 B 

T4 21,17 B 6,88 CD 4,40 C 

T5 30,50 A 10,75 A 8,28 A 

Coeficiente de Variação (%) 5,48 12,78 6,34 

- Médias seguidas de mesma letra por característica, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
 

A variedade T5 (vulcão) apresentou a maior média de clorofila b e T1(Tupã Bode 

Vermelha) apresentou os resultados inferiores. As clorofilas são pigmentos responsáveis pela 

captura de luz usada na fotossíntese, essenciais para a conversão da energia luminosa em 

energia química (na forma de ATP) e poder redutor (NADPH). 

O baixo teor de clorofila nas plantas T1 pode ser reflexo de déficit hídrico severo 

que em alguns casos podem resultar em uma limitação na fotossíntese ou em distúrbios 

metabólicos. Isso gera modificações na concentração de clorofilas, sendo estas estudadas em 

determinadas plantas como indicadores fisiológicos de estresse. Diante disso, a variedade T1 

pode possuir maiores exigências hídricas. 

Houve diferença significativa entre T5(vulcão) e os demais tratamentos, o que 

permite inferir que esse tratamento pode ser o mais adequado, dentre as variedades testadas, 

para a produção de mudas nas condições de temperatura do Piauí. Apesar de a Capsicum  

annuum apresentar melhor desempenho para esses aspectos avaliados isso não implica dizer 

que ela se adequará bem as condições climáticas dessa região do Vale do Gurguéia, pois em 

fase inicial essas plantas estão sob condições controladas. Esse aspecto deixa margem para a 

continuação da pesquisa enveredando assim para esse outro fator importante para os 

produtores. 
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CONCLUSÕES 

A espécie Capsicumannuum apresentou maiores teores de clorofila a e b. 
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Resumo: O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é originário da região Nordeste, por isso, é 
uma planta que se adapta às diversas condições climáticas do semiárido. Objetivou-se com 
este trabalho, avaliar a influência da densidade de castanhas (densas e não-densas), tendo 
como substratos diferentes proporções de esterco ovino/caprino e terra de barranco e sua 
influência nas características biométricas de porta-enxerto de cajueiro-anão. O trabalho foi 
realizado no período de 09 de março a 09 de maio de 2018 no viveiro de produção de mudas 
do grupo de pesquisa FRUTAGRO localizado na Universidade Federal do Piauí – 
UFPI/Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus-PI, o experimento foi instalado 
em esquema fatorial 2x7, no delineamento em blocos casualizados (DBC), onde os fatores 
se deram na combinação de castanhas (Não densas e Densas) com diferentes proporções de 
esterco ovino/caprino e terra de barranco com base em volume v/v (F1:100% terra de 
barranco, F2: 80% esterco e 20% terra de barranco, F3:40% esterco e 60% terra de barranco, 
F4: 60% esterco e 40% terra de barranco, F5: 20% esterco e 80% terra de barranco, F6: 100% 
substrato Basaplat Hortaliças BX®) por ocasião da semeadura, onde foi plantado uma 
castanha por saco de polietileno com capacidade para 0,5 L, que foi previamente preenchido 
com substrato nas proporções supracitadas. Avaliou-se as seguintes variáveis: diâmetro do 
caule no ponto de enxertia, altura das plantas, massa seca da raiz, massa seca da parte aérea 
e índice de qualidade de Dickson. Conclui-se que castanhas densas apresentaram os maiores 
valores tanto para altura como para diâmetro no ponto de enxertia e massa seca da parte 
aérea, e recomenda-se castanhas densas e substratos com maiores proporções de esterco 
ovino/caprino para mudas de cajueiro-anão-precoce CCP 76, tendo como destaque as 
proporções 60% terra de barranco/40% esterco, 100% esterco e 100% substrato Basaplant 
hortaliças BX®. 
 
Palavras–chave: Anacardium occidentale L., Esterco, Enxertia.  

 

Substrate proportions and density of nuts in the production of dwarf cashew 
rootstock CCP 76 

 

Abstract: The cashew tree (Anacardium occidentale L.) originates from the Northeast 
region, therefore it is a plant that adapts to the diverse climatic conditions of the semiarid. 
The objective of this work was to evaluate the influence of brown density (dense and non-
dense), having as substrates different ratios of sheep / goat manure and ravine soil and its 
influence on the biometric characteristics of dwarf cashew rootstock . The experiment was 
carried out from March 9 to May 9, 2018 at the seedling nursery of the FRUTAGRO research 
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group located at the Universidade Federal do Piauí - UFPI / Campus Professor Cinobelina 
Elvas in Bom Jesus-PI, the experiment was installed in a randomized block design (DBC), 
where the factors were found in the combination of nuts (Dense and Dense) with different 
proportions of sheep / goat manure and gully land based on volume v / v (F1 : F2: 80% 
manure and 20% ravine earth, F3: 40% manure and 40% ravine earth, F4: 40% manure and 
60% ravine earth, F5: 20% manure and 80% % of ravine soil, F6: 100% Basaplat BX ® 
vegetable substrate) at the time of sowing, where a chestnut was planted per polyethylene 
bag with a capacity of 0.5 L, previously filled with substrate in the proportions mentioned 
above. The following variables were evaluated: stem diameter at the point of grafting, plant 
height, root dry mass, dry shoot mass and Dickson quality index. It is concluded that dense 
chestnuts presented the highest values for both height and diameter at the point of grafting 
and dry mass of the aerial part, and it is recommended dense chestnuts and substrates with 
greater proportions of sheep manure / goat for seedlings of dwarf cashew- precocious CCP 
76, with emphasis being given to 60% ravine / 40% manure, 100% manure and 100% 
substrate Basaplant hortaliças BX®. 
 
Keywords: Anacardium occidentale L., Manure, Grafting. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é originário da região Nordeste, por isso, é uma 

planta que se adapta às diversas condições climáticas do semiárido. Pode atingir uma altura 

de até vinte metros, contudo, na região litorânea e no sertão nordestino, a planta caracteriza-

se por ser uma árvore baixa, tortuosa e esgalhada a partir da base (LIMA, 1988). A amêndoa 

é o principal produto da castanha-de-caju (ACC), que está localizada no interior da castanha, 

de onde também é extraída a película que envolve a amêndoa, rica em tanino e utilizada na 

indústria química de tintas e vernizes. O pedúnculo também pode ser aproveitado para a 

fabricação de diversos produtos (principalmente doces) e na alimentação animal, além de que 

o caju inteiro também é comercializado in natura em feiras e supermercados (SERRANO & 

;PESSOA, 2016). 

Para se ter um pomar produtivo é essencial se obter mudas de qualidade, bem 

manejadas, derivadas de pomares produtivos e de boa rentabilidade, por isso torna-se 

necessário a utilização correta de técnicas na formação de mudas (PASCAL et al., 2001). É 

importante salientar que a qualidade do substrato interfere na produção e na qualidade das 

mudas, pois um bom substrato irá proporcionar condições ideais para o desenvolvimento 

das mesmas como oferecer as condições mínimas necessárias para o bom desenvolvimento 

das raízes, aumentando a capacidade de troca de cátions, melhorando a absorção de água e 

nutrientes; sendo assim, o esterco animal considerado uma boa fonte de matéria orgânica 

que pode vir a ser misturado ao solo, além de ser uma fonte de fácil aquisição pelos 

produtores. 



Livro de Resumos: I Mostra Científica de Estatística - UFPI 

 

 
 

233 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da densidade de castanhas 

(densas e não-densas), tendo como substratos diferentes proporções de esterco 

ovino/caprino e terra de barranco e sua influência nas características biométricas de porta-

enxerto de cajueiro-anão. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no período de 09 de março a 09 de maio de 2018 no viveiro 

de produção de mudas do grupo de pesquisa FRUTAGRO localizado na Universidade 

Federal do Piauí – UFPI/Campus Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus-PI, com 

altitude de 287 m, nas coordenadas geográficas 09º04‟59,9” de latitude sul, 44º19‟36,8” de 

longitude Oeste. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados (DBC), em esquema 

fatorial 2x7. Os tratamentos se deram das combinações entre castanhas densas (Densidade 

a) e sementes não densas (Densidade b) do clone de cajueiro-anão CCP 76 e diferentes 

proporções entre terra de barranco e esterco ovino/caprino, com base em v/v (F1: 100% 

terra de barranco, F2: 20/80, F3: 40/60, F4: 60/40, F5 80/20, F6: 100% esterco de 

ovino/caprino e F7: 100% substrato comercial). As castanhas foram selecionadas excluindo 

as murchas, malformadas e com indícios de contaminação por patógenos, postas para secar 

à sombra, as mesmas foram embebidas em água por 30 minutos antes de serem semeadas e 

selecionadas, separando as densas e as não densas, onde as não densas ficavam flutuantes e 

densas no fundo do recipiente.  As castanhas foram semeadas em saco de polietileno com 

capacidade para 0,5 ℓ, previamente preenchidos com terra de barranco e esterco 

ovino/caprino nas devidas proporções, com base em volume (v/v), a uma profundidade de 

3 cm abaixo da superfície do substrato em posição peduncular. Foram analisadas as seguintes 

variáveis: diâmetro do caule no ponto de enxertia, altura das plantas, massa seca da raiz, 

massa seca da parte aérea e índice de qualidade de Dickson (DICKSON et al., 1960). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a análise de variância, observa-se que a fator densidade de castanha 

tem efeito significativo (p<0,05) apenas para o percentual de sementes emergidas, enquanto 

as diferentes proporções de substrato tiveram efeito significativo para todas as variáveis, não 

havendo efeito significativo para a interação entre a densidade de castanha e as diferentes 

proporções de substrato. 
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As diferentes proporções de substratos interferiram significativamente sobre a 

variável diâmetro de caule como mostrado na Tabela 1, sendo que as proporções F4 (40% 

esterco/60% terra de barranco), F6 (100% esterco ovino/caprino) e F7 (100% substrato 

Basaplant hortaliças BX®) foram as que obtiveram diferença significativa dentro do fator 

densidade, onde observou-se que as plantas apresentavam maior diâmetro em todas as 

referidas proporções quando usadas as sementes não densas (SND). A quantidade e a fonte 

de adubo orgânico influenciam diretamente no diâmetro das mudas, quanto maior a 

proporção do substrato ovino/caprino e substrato comercial melhor o desenvolvimento das 

mesmas, verificado também por Malaquias et al., (2018) avaliando o crescimento de porta-

enxertos de cajueiro em diferentes formulações de substratos, onde observaram que o 

substrato com maior percentual de adubo orgânico favoreceu um maior diâmetro de caule 

nas mudas. 

 

Tabela 1-Valores médios de diâmetro do caule (cm) obtido pela densidade de castanhas e 
diferentes substratos.  

 

Densidade 

Proporções 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Densidade a 4,24cA 4,08cA 4,33cA 4,24bA 4,82cA 4,36bA 4,31bA 

Densidade b 4,30cB 4,53cB 4,37cB 4,91aA 4,37cB 5,24aA 4,38aA 

CV: 9,73%. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% 
de probabilidade. Letras maiúsculas para as colunas. Letras minúsculas para as linhas.  

 

Para a variável altura, a interação entre os fatores densidade e proporção não obteve 

diferença significativa, porém quando avaliados isoladamente houve diferença significativa, 

tanto para castanhas densas sobre castanhas não-densas (Tabela 2) como para as proporções 

dos substratos, mostrando que os tratamentos F1 (100% terra de barranco), F5 (20% 

esterco/ 80% terra de barranco) e F7 (100% substrato Basaplant hortaliças BX®) obtiveram 

mudas com maiores valores para altura, diferindo estatisticamente dos demais (Tabela 3), 

esses tratamentos foram superiores devido à baixa mineralização dos nutrientes do esterco, 

principalmente de nitrogênio que está relacionado diretamente com o crescimento vegetal, 

enquanto que o substrato comercial apresenta nutrientes prontamente disponíveis para 

absorção.  
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Tabela 2 - Média da altura (cm) das plantas de cajueiro-anão em relação ao fator 
Densidade. 

 
Densidade da castanha Médias 

Densidade a 29,54 a 

Densidade b 27,80 b 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

Tabela 3 - Média da altura (cm) das plantas em relação ao fator Proporção em relação ao 
fator Proporção. 

 

Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

Em relação à massa seca da parte aérea houve diferença significativa somente para 

o fator densidade quando analisado isoladamente, sendo a Densidade b aquela que 

apresentou superioridade nos resultados (Tabela 4). Já para massa seca da raiz, não houve 

diferença significativa entre os resultados, ou seja, as médias foram estatisticamente iguais de 

acordo com o teste F, a 5% de significância. Silva et al., 2011 observaram também que as 

castanhas densas asseguram boa germinação desenvolvimento das mudas, desenvolvimento 

radicular e de parte aérea, consequentemente, ótimo desenvolvimento de massa de parte 

aérea. 

Tabela 4. Média da massa seca da parte aérea em relação a Densidade (g) 
 

Proporções Médias 

F1 30,51 a 

F2 25,50 b 

F3 28,29 b 

F4 27,02 b 

F5 29,48 a 

F6 27,39 b 

F7 32,52 a 

Densidades Médias 

Densidade a 2,26 b 
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Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 

 

CONCLUSÕES 

As castanhas densas apresentaram os maiores valores tanto para altura como para 

diâmetro no ponto de enxertia e massa seca da parte aérea. 

Recomenda-se castanhas densas e substratos com maiores proporções 

ovino/caprino para mudas de cajueiro-anão-precoce CCP 76, tendo como destaque as 

proporções 60% terra de barranco/40% esterco, 100% esterco e 100% substrato Basaplant 

hortaliças BX®. 
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Resumo: os solos tropicais são conhecidos por sua elevada acidez e deficiência em fertilidade 
natural, sendo que devido a isso tenham-se poucos nutrientes essências disponíveis para as 
plantas. O uso de calcário além de corrigir a acidez do solo, também facilita a absorção de 
nutrientes e auxilia no desenvolvimento radicular. No país hoje há mais de 65% da área 
ocupada por pastagens em algum nível de degradação, sendo que as plantas daninhas são 
uma das principais causas dessa degradação. O uso de herbicidas visa obter uma alta 
seletividade na cultura principal e controlar as plantas daninhas. O estudo foi realizado com 
o objetivo de avaliar o capim Brachiaria brizantha cv. Marandu, por meio de suas características 
morfológicas sob diferentes doses de calcário dolomítico, além da aplicação de herbicidas a 
base de picloran e 2-4-D. O experimento foi conduzido de janeiro a junho de 2018 no 
povoado Atalho, pertencente ao município de são José do Piauí-PI (6º52’10,85”S, 
41º30’50,62”O). O delineamento experimental utilizado foi delineamento inteiramente 
casualizados, com quatro repetições, sendo que o fator que foi avaliado foi às doses de 
calcário dolomítico sendo a testemunha (0%), 50%, 100% e 200% da dose de calcário 
recomendadas pela análise de solo. As variáveis que se avaliou foram à fitotoxicidade das 
plantas, peso de massa verde, massa seca de parte aérea e a altura das plantas. Aos 15, 30 e 
45 dias após a aplicação do herbicida (DAA) foram realizadas as avaliações visuais, com base 
na escala da SBCPD (1995) de fitotoxicidade. Não houve diferenças significativas nas médias 
obtidas. 
Palavras–chave: Fitotoxicidade, pastagem e plantas daninhas 
 

Selectivity of Brachiaria brizantha cv. Marandu the application of herbicides in 
different calcary doses 

 

Abstract: the tropical soils are known for their high acidity and deficiency in natural fertility, 
and because of this they have few essential nutrients available for plants. The use of limestone 
besides correcting the acidity of the soil also facilitates the absorption of nutrients and assists 
in root development. In the country today there is more than 65% of the area occupied by 
pastures at some level of degradation, with weeds being one of the main causes of this 
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degradation. The use of herbicides aims to obtain a high selectivity in the main crop and to 
control weeds. The study was carried out with the objective of evaluating Brachiaria brizantha 
cv. Marandu, by means of its morphological characteristics under different doses of 
dolomitic limestone, besides the application of herbicides based on picloran and 2-4-D. The 
experiment was conducted from January to June of 2018 in Atalho village, belonging to the 
municipality of são José do Piauí-PI (6º52'10,85 "S, 41º30'50,62" W). The experimental 
design was a completely randomized design, with four replications, and the factor that was 
evaluated was the dolomitic limestone doses (0%), 50%, 100% and 200% of the limestone 
dose recommended by the analysis of ground. The variables that were evaluated were plant 
phytotoxicity, green mass weight, shoot dry weight and plant height. At 15, 30 and 45 days 
after application of the herbicide (DAA), visual evaluations were performed, based on the 
SBCPD (1995) scale of phytotoxicity. There were no significant differences in means 
obtained. 
 
Keywords: Phytotoxicity, pasture and weeds 
 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil a criação de ruminantes dá-se através de pastagens, que por sua vez torna-

se a principal fonte de alimento para esses animais, sejam essas naturais ou cultivadas, esse 

tipo de fonte de alimento acaba tornando-se a fonte mais viável economicamente para o 

criador, por tanto a pecuária de corte no país dá-se exclusivamente através de pastagem, 

sendo que essas são na maior parte pastagem formadas dentre as quais se destacam os 

gêneros Panicum e Brachiaria (Paulino et al. 2003). 

Há no país cerca de 170 milhões de hectares de pastagens, desse total por volta de 

102 milhões de hectares são pastagens cultivadas, 87 milhões de hectares das cultivares é das 

espécies Brachiaria e Panicum maximum, despertando assim um maior interesse por parte dos 

pecuaristas devido a sua alta produtividade (Martuscello et al., 2007). 

De acordo com Oliveira e Wendling (2013), o controle químico é o método de 

controle mais eficiente e rápido, necessitando de pouco mão-de-obra, quando se faz uso de 

herbicida como controle de infestantes, além de acabar ou diminuir a competição, aumenta 

a quantidade de matéria verde da pastagem, como consequência aumenta a capacidade de  

suporte do pasto, após o uso do método químico de controle, deve-se ter boas práticas de  

manejo, como adequada taxa de lotação, rotação de pastejo, para que assim se tenha alimento 

de boa qualidade por um período de tempo maior. 

Diante do exposto, dada à importância que o problema com plantas daninhas 

possui  nas pastagens tropicais, o presente trabalho tem o objetivo de avaliar a seletividade 

de herbicidas para o controle químico de plantas daninhas em pastagem de Brachiaria brizantha 

cv Marandu, cultivada em diferentes dosagens de calcário dolomítico. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com a analise, foi realizado a recomendação de calagem para correção 

do pH do solo, sendo que eram necessários 150 kg de calcário dolomítico por ha, que foi 

incorporado no solo, tendo um tempo de reação de 30 dias, após esse tempo, adquirimos 

sementes de Marandu em casa agropecuária da cidade de Picos-PI, e as mesmas foram 

semeadas. Após 30 dias de emergência das plântulas, houve aplicação do herbicida, com um 

volume de calda 160 mL/10 L de água, de acordo com as instruções contidas no rótulo do 

produto utilizado.  As análises visuais foram realizadas com 15, 30 e 45 DAA do herbicida 

para verificar o nível de fitotoxicidade das plantas pulverizadas, para tanto utilizou-se a 

metodologia de SBCPD (1995), em que zero significa ausência de injúria e 100 corresponde 

à destruição completa da planta.  

Aos 45 DAA, realizou-se a mensuração da altura das plantas, utilizando régua com 

tamanho de 30 cm, o corte e pesagem da massa fresca da gramínea, em uma balança digital 

analítica com bateria para uso em campo, após isso acondicionaram as gramíneas em sacos 

de papel para serem levadas para a Universidade Estadual do Piauí, Campus Professor Barros 

Araújo, para o laboratório de Agronomia, no qual foram dispostas em uma estufa com 

ventilação forçada em uma temperatura de 60 ºC por 72 horas, após esse período, realizamos 

novamente a pesagem das mesmas, para poder mensurar a matéria seca das plantas.  

Os dados observados foram analisados com o auxílio da análise de variância pelo 

teste F e comparação de médias pelo Teste Tukey, utilizando-se o programa Sisvar 5.6 

(Ferreira, 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aos 15 DAA, houve uma diferença nos níveis de fitotoxicidade causada pelo 

herbicida, sendo o que o tratamento 100% foi o que menos apresentou fitotoxicidade em 

ralação aos demais. Todos os tratamentos puderam comprovar a seletividade do herbicida 

em relação ao capim Marandu, pois os níveis de matéria seca foram equivalentes ao da 

testemunha, resultados semelhantes encontrado por Martins et al (2007). Aos 30 DAA, 

houve uma variação nos níveis de fitoxicadede nas plantas, sendo que o tratamento de 200% 

foi o único que obteve um aumento no nível fitotoxicidade, nos de mais tratamento ocorreu 

uma diminuição dessa fitotoxicidade (Tabela 3). Aos 45 DAA, as plantas dos tratamentos 
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100%, 50% e a testemunha, tiveram aumento no nível de fitotoxicidade, sendo que o 

tratamento 200% foi o único que diminui seu nível de fitotoxicidade (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores médios de fitotoxicidade de picloram+2,4-D em plantas de capim 
Marandu com diferentes dosagens de calcário dolomítico. São José do Piauí/PI, 2018. 

 

Tratamentos 

Fitotoxicidade (%) 

15 DAA¹ 30 DAA 45 DAA 

0% 16,25 15,75 23,50 

50% 19,75 19,50 20,00 

100% 13,50 13,25 15,25 

200% 15,75 21,25 18,25 

C.V.(%) 31,9 23,9 23,7 

¹ Dias após a aplicação 

 

A análise da variância não mostrou diferenças significativas (P<0,05) entre as doses 

de calcário dolomítico nos tratamentos no rendimento de MS do capim Marandu (Tabela 4), 

esses resultados são comprovados por Lima et al (1999), onde o mesmo não obtive 

diferenças significativas no acúmulo de MS em capim Tifton, quando os mesmo elevaram a 

saturação por base de 28 até 100% da CTC do solo. 

 

Tabela 4. Valores médios de altura, massa verde e seca de plantas de capim Marandu 
submetidas a aplicação de picloram+2,4-D com diferentes dosagens de calcário dolomítico 

aos 45 DAA. São José do Piauí/PI, 2018. 
 

Tratamentos 

Parâmetros Biométricos 

Altura (cm) Massa verde (g) Massa seca (g) 

0% 30,6 33,5 0,0135 

50% 32,0 36,5 0,0145 

100% 30,8 34,0 0,0135 

200% 30,6 34,0 0,0110 

C.V.(%) 11,48 23,11 24,33 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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Todos os tratamentos tiveram efeitos de fitotoxicidades pronunciados, sendo que 

o tratamento 100% foi o que mais conseguiu se mantiver com menor nível de fotoxicidade 

nas análises visuais, nível de intoxicação, de massa fresca e seca. Os resultados de 

fitotoxicidade, massa fresca e massa seca não apresentaram diferença entre os tratamentos.   
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Resumo: um alimento nutricionalmente completo e sempre requisitado é o ovo de galinha, 
uma das características avaliada pelo consumidor é o peso. Diante disso, avaliou-se os 
parâmetros dos ovos de granja e caipira de 7 em 7 dias durante um mês, iniciando no 7º dia 
até o 28º após o ovo ser gerado. O peso do ovo não apresentou mudanças ao longo do 
tempo. Já a clara interfere diretamente no peso dos outros componentes no decorrer do 
tempo, por conta de passar a ter aspecto mais aquoso devido à trocas gasosas, diminuindo 
então seu próprio peso dentro do ovo, e também aderindo-se à casca do ovo, possivelmente 
sendo esse o motive do aumento do peso da casca durante o tempo. Além disso, também 
explica o aumento da gema nos dias 14, 21 e 28 uma vez que tem passado a se misturar, 
dificultando então a separação. Ovos de granja apresentam peso superior ao do tipo caipira. 
O ovo não é influenciado pelo tempo, apesar de alterar os componentes dele. 
 
Palavras–chave: alimento, clara, galinha, gema. 

 
Evaluative Parameters of the eggs from grange and hick 

 

Abstract: a nutritionally complete food and always requested is the chicken egg, one of the 
characteristics evaluated by consumers is the weight. Before that, assessed the parameters of 
eggs from grange and hick in 7 and 7 days for one month, starting on the 7th day 28 after 
the egg be generated. The weight of the egg did not change over time. However, the egg 
white directly interferes in the weight of the other components over time, due to the fact 
that it becomes more aqueous due to the gas exchange, then reducing its own weight inside 
the egg, and also adhering to the egg shell, possibly being that is the reason for the increase 
of the peel weight over time. In addition, it also explains the increase of the yolk on days 14, 
21 and 28, once it has begun to mix, making it difficult to separate. Grange eggs have a higher 
weight than the hillbilly type. The egg is not influenced by time, although it changes the 
components of it. 
 
Keywords: food, clear, chicken, yolk. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O ovo é um dos alimentos mais completos na sua composição nutricional, sendo 

rico em minerais, vitaminas, aminoácidos essenciais. A perda da qualidade do ovo é um 

fenômeno inevitável que acontece de forma contínua ao longo do tempo e que pode ser 
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agravado por diversos fatores durante a estocagem. Para a manutenção da qualidade dos 

ovos Garcia et al., (2010) demonstraram que o tempo e a temperatura são fatores importantes 

que devem ser controlados durante o período de armazenamento e que o armazenamento 

quando realizado de forma adequada pode aumentar o tempo de vida útil dos ovos. 

A clara é constituída de muita água, podendo ser mais da metade do peso do ovo, 

então, o passar do tempo pode influenciar no seu peso por conta da troca gasosa que ocorre 

com o meio externo através dos poros contidos na casca. Já a gema é composta, em grande 

parte, por lipídios, tendo peso menor ou igual ao da clara em ovo de galinha sadio. 

Para os produtores, a qualidade parece estar relacionada com o peso do ovo e 

resistência da casca assim como dos efeitos, sujeiras, quebras e manchas de sangue na gema. 

Para os consumidores, a qualidade está relacionada com o prazo de validade do produto 

(SANTOS, 2016). Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 

tempo sobre os componentes do ovo (casca, clara e gema) de galinhas de granja e caipira. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi realizada no laboratório de Melhoramento Genético e Análise de 

Dados da Universidade Federal do Piauí no Campus Professora Cinobelina Elvas, localizada 

no município de Bom Jesus do Piauí. Para realização de tal experimento foram utilizados 48 

ovos, sendo 24 ovos do tipo caipira e 24 ovos do tipo granja. 

Os ovos, foram divididos em quatro fileiras do tipo caipira e quatro de granja, 

contendo 6 ovos em cada fileira. O peso foi medido com uma balança digital eletrônica e 

copos plásticos foram utilizados para a separação dos componentes dos ovos. 

Os ovos foram avaliados semanalmente a partir do 7º dia que foi posto até o 28º dia. 

Dessa forma, 4 tempos foram considerados para a análise. Foram coletados o peso do ovo, 

peso da casca, peso da gema e peso da clara. 

Foi adotado um Delineamento Inteiramente Casualizado, em esquema fatorial (2x4) 

considerando dois tipos de ovos (granja e caipira) e 4 tempos (7, 14, 21, 28) com seis 

repetições. 

A análise de variância foi realizada utilizando-se o procedimento GLM (General Linear 

Model) do programa estatístico SAS (Statistical Analysis System, University Edition). Para o teste 

de medias, adotou-se o teste de Duncan. As significâncias foram declaradas a 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve interação significativa (p>0,05) para nenhuma das caracteristicas 

avaliadas. O peso do ovo é influenciado pelo tipo de ovo. O peso da clara, peso da gema e 

peso da casca são influenciados significativamente (p<0,05) pelos fatores tipo e tempo (tabela 

1). 

 
Tabela 1 – Médias das características físicas da qualidade de ovo de granja e caipira em 

função dos fatores avaliados. 
 

Fator Nível Peso do ovo Peso da casca Peso da gema Peso da clara 

Tipo 

granja 52,17 a 8,09 a 21,35 a 23,39 a 

caipira 43,13 b 6,79 b 19,12 b 20,25 b 

Tempo 

7 49,18 a 7,45 ab 16,45 b 24,45 a 

14 48,08 a 8,42 a 21,92 a 24,50 a 

21 46,75 a 6,58 b 21,33 a 18,50 b 

28 46,33 a 7,25 b 20,83 a 19,92 b 

Coeficiente de Variação (%) 15,7 16,4 12,9 16,8 

a - Médias seguidas de letras diferentes, por característica de cada fator, diferem pelo teste de Duncan (p<0,05). 

 

O peso do ovo não apresentou mudanças ao longo do tempo. O possível aumento 

do peso da casca do tempo 7 ao 14, decorreu da parcial remoção da clara. Os ovos do tipo 

granja apresentam maior peso de ovo em relação aos ovos caipiras devido a sua alimentação 

padronizada, e a fatores intrinsecos. Os coeficientes de variação do peso do ovo pode indicar 

que os ovos não são totalmente homogêneos  

A gema está diretamente relacionada com as reações que ocorrem no albúmen, visto 

a perda de água através da casca, há um movimento da água da clara para a gema devido 

maior pressão osmótica da gema, onde a água da albumina atravessa a membrana vitelínica 

e é retida na gema. A medida que o ovo envelheceu, houve maior dificuldade na separação 

entre a gema e clara, explica-se assim o resultado do peso da gema nos dias 14, 21 e 28 serem 

maior relação ao dia 7. 

A razão da queda de qualidade do albúmen deve-se ao tempo, com a movimentação 

de saída do dióxido de carbono através da casca, onde há uma tendência da água do albúmen 

migrar para a gema, mas não há mudança de peso. Entretanto, na medida em que passou os 

dias, observou-se uma maior dificuldade na separação da gema com a clara e da clara com a 
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casca onde ficou resíduos da clara na casca, sendo assim, classificou-se os tratamentos do dia 

7 e 14 apresentam maior peso e não diferem entre si. Ademais, a casca apresentou resultado 

maior em dois dos quatros dias avaliados, devido a presença de clara. 

 

CONCLUSÕES 

Ovos de granja presentam peso superior aos do tipo caipira. O tempo de 

armazenamento do ovo não influencia o peso do ovo. 

O peso da gema aumentou no decorrer dos dias por conta do aumento da 

concentração de clara misturada a mesma. 
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Resumo: O presente trabalho analisou os índices ideais para o bem-estar dos suínos, 
comparando-se as variáveis de temperatura ambiente, retal, frequência cardíaca e respiratória; 
por fases de crescimento, na indicação de conforto térmico nas condições de clima semiárido 
do Sul do Piauí. Foi verificado as instalações, como em sua estrutura e área, encontrando-se 
problemas quanto as medidas e o piso.  Foi utilizado a dissertação de Carlos Syllas Monteiro 
Luz, escrita em 2015 na Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina Elvas, 
mesmo campus de estudo deste trabalho. 
 
Palavras–chave: conforto térmico, estresse, suinocultura 
 

Analysis of the welfare indexes of pigs in Campus Professora Cinobelina Elvas 

 
Abstract: The present study analyzed the ideal indexes for the welfare of the pigs, comparing 
the variables of ambient temperature, rectal, heart rate and respiratory; by stages of growth, 
in the indication of thermal comfort in the semi-arid climate conditions of the South of Piauí. 
The facilities were checked, as in their structure and area, and problems were found with 
regard to measurements and floor. It was used the dissertation of Carlos Syllas Monteiro 
Luz, written in 2015 at the Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina 
Elvas, same campus of study of this work. 
 
Keywords: thermal comfort, stress, swine breeding. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O bem-estar consiste em obter métodos mais humanitários na criação dos animais 

de produção. Para obtenção desse bem-estar positivo, é necessário oferecer aos animais um 

ambiente de criação adequado, no qual ele possa expressar seus comportamentos naturais, 

ter longevidade e saúde (MAIA et al., 2013). Uma das propostas para o melhoramento do 

bem-estar é o enriquecimento ambiental, que consiste no uso de artefatos para que o animal 

expresse seu comportamento da forma mais natural possível. 

Nos últimos anos, a suinocultura passou por inúmeras transformações nos campos 

da nutrição, genética, construções e manejo geral, visando aumentar a produtividade e, 

consequentemente, atender à demanda do mercado consumidor de carne e derivados 

(FERREIRA, R.A., 2012). Com isso, é importante considerar que os avanços na produção 
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trouxeram várias agressões ao conforto dos animais, afetando o seu bem-estar. Segundo a 

Revista Suinocultura Industrial, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial na produção 

de suínos, ficando atrás apenas da China, União Europeia e Estados Unidos. Por esse motivo, 

existe uma cobrança cada vez maior do mercado externo quanto as práticas utilizadas no 

manejo e abate dos animais. 

Observando isto notou-se uma carência de métodos para fornecimento do bem-

estar, em especial, dos suínos da Universidade Federal do Piauí-Campus Professora 

Cinobelina Elvas. Devido a isso foi notada a importância de evidenciar a realidade vivida na 

suinocultura do campus, pois os mesmos são utilizados tanto para a produção quanto para 

experimentação e ensino. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar as variáveis em relação ao bem-estar dos suínos, 

comparando-o com os índices ideais presentes na literatura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi realizada uma dissertação no ano de 2015 na Universidade Federal do Piauí em 

Bom Jesus, pelo zootecnista Carlos Syllas Monteiro Luz, intitulada Bem-estar de suínos em 

fase de creche criados com ambientes enriquecidos, no qual tomamos base os dados que 

serão apresentados. Para a comparação de tais dados foi usado o livro Suinocultura-Manual 

prático de criação, do autor Rony Antônio Ferreira, publicado no ano de 2012, onde ele relata 

os índices adequados para a criação de suínos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a avaliação do nível de estresse dos suínos, alguns pontos são importantes, 

como o tamanho das baias. Na tabela 1 são evidenciados os parâmetros de tamanho de baia 

recomendados por FERREIRA, R. A. (2012) 

Embora a instalação avaliada possuísse características construtivas (inclinação do 

telhado), foi verificado problemas, envolvendo um piso irregular, altas temperaturas no local 

e a não existência de um sistema de ventilação.  

 
Tabela 1 – Parâmetros recomendados para tamanho de baias. 

 
Baias Área recomendada por animal (m²) 

Gestação individual (gaiolas) 1,54 
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Leitões em baias coletivas  2.0 

Porcas em baias coletivas 3,0 

Cachaço 6,0 

 
Tabela 2 – Parâmetros das baias do Campus Professora Cinobelina Elvas 

 
                             Baias      Área na suinocultura-CPCE (m²)  

Gestação individual (gaiolas) 11,74 

Leitões em baias coletivas 22,78 

Porcas em baias coletivas 18,30 

Cachaço 18,30 

 

Na tabela 2 são evidenciados os resultados das medições das baias no setor de 

suínos da Universidade Federal do Piauí, Campus Cinobelina Elvas em 2018. 

Observou-se que em partes o tamanho das baias está dentro que foi proposto na 

tabela 1, evidenciando o bem-estar de tais suínos em relação com o espaço em que vivem. 

Contudo, constatamos problemas como piso irregular, que machucam os cascos dos suínos, 

causando ferimentos. O piso é feito de cimento e brita, por isso deveria utilizar-se pisos 

ripados ou a cama sobreposta, que consiste em uma superfície de palha, usado para locais 

quentes e inadequados, que oferecem mais conforto térmico e evitam ferimentos nos 

animais.  

Outros indicadores para avaliação de bem-estar animal, são a frequência cardíaca, 

respiratória e temperatura retal, variáveis importantes para entender o nível de estresse do 

animal. 
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Gráfico 1 – Análise das variáveis de Temperatura Retal (TR); Frequência Cardíaca (FC); 
Frequência Respiratória (FR) nos índices ideais da literatura, e no Campus Professora 

Cinobelina Elvas (CPCE). 

 

Foram analisados no Gráfico 1, os valores de temperatura retal, frequência cardíaca 

e respiratória, nos suínos durante os turnos da manhã e da tarde. Foi observado que a 

frequência respiratória é elevada nos dois períodos do dia, com isso, notou-se que elevada 

temperatura causa uma agitação durante todo o dia dentro das baías, resultando em um baixo 

nível de conforto. A frequência cardíaca se encontra dentro do esperado durante os dois 

períodos do dia, oscilando em uma faixa de 60 a 120. Essa agitação devido a elevada 

temperatura, viola uma das 5 liberdades dos animais, que é estar livre de desconforto, além 

de ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie.  
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Gráfico 2 – Análise de temperatura de conforto para diferentes categorias de suínos 
comparáveis a temperatura de Bom Jesus (PI). 

 

 

 

No gráfico 2, observou-se que a temperatura de Bom Jesus, é acima do ideal da 

maioria das categorias, exceto para leitões recém-nascidos e leitões até a fase da desmama, 

pois eles têm pouca capacidade termo reguladora e grande área no corpo evaporativa, por 

causa da pouca quantidade de gordura, e por isso necessitam de uma maior temperatura no 

ambiente.  

Para um melhor conforto, podem ser implantados sistemas de ventilação e 

refrigeração. Um estudo realizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

mostrou os “Efeitos dos sistemas de climatização na fase de maternidade de suínos”, que 

utilizou três formas de tratamento: ventilação natural, ventilação forçada (uso de 

ventiladores), e a ventilação refrigerada (uso de condicionador adiabático) (MICHELS et al., 

2010). Os resultados da pesquisa foram positivos quanto a ventilação refrigerada, que 

conseguiu diminuir a temperatura em torno das fêmeas, e aumentou a umidade relativa do 

ar. 

 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que os padrões da suinocultura do campus Professora Cinobelina 

Elvas, ainda não estão adequados para proporcionar o devido bem-estar aos animais. As altas 

temperaturas da cidade, nos mostram um alto nível de agitação em uma espaço não 
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totalmente adequado. Com isso, necessita-se melhorar a estrutura do setor de suínos, 

oferecendo condições físicas e ambientais de qualidade para os mesmos. 
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Resumo: O curso de Engenharia Agronômica a cada dia vem se destacando no 
país, principalmente, em estados que o bioma cerrado está presente. No extremo sul do Piauí, 
o agronegócio tem forte influência com o Produto Interno Bruto (PIB), assim valorizando 
ainda mais o curso, que é ofertado na Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus 
professora Cinobelina Elvas (CPCE), onde foi realizadas uma pesquisa de dados com o 
objetivo de avaliar a quantidade de alunos que são filhos de agricultores e estão cursando 
Engenharia Agronômica. Para coletar os dados, foram aplicados questionários com 25% 
dos acadêmicos matriculados no referente curso, na qual teve por resultado 58,33% filhos de 
agricultores. 
 
Palavras–chave: Filhos de Agricultores; Agricultura; Levantamento de Dados. 
 

Contact of the students of Agronomic Engineering with agriculture 
 

Abstract: The course of Agronomic Engineering every day has been highlighting in the 
country, mainly, in states that the closed biome is present. In the extreme south of Piauí, 
agribusiness has a strong influence with the Gross Domestic Product (GDP), thus further 
enhancing the course, which is offered at the Federal University of Piauí (UFPI), Campus 
teacher Cinobelina Elvas (CPCE), where it was held a data search with the objective of 
evaluating the number of students who are children of farmers and are studying Agronomic 
Engineering. To collect the data, questionnaires were applied with 25% of the students 
enrolled in the referent course, in which 58.33% resulted in children of farmers. 
 
Keywords: Children of Farmers; Agriculture; Data Collection. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O curso de Engenharia Agronômica capacita profissionais para trabalhar no 

agronegócio, aplicando técnicas que melhoram a produtividade e a qualidade de produtos 

agrícolas. Após sua formação o engenheiro agrônomo poderá atuar em todas as etapas dos 

processos produtivos, tanto nas lavouras quanto na pecuária. O profissional possui ampla 

área de atuação, podendo trabalhar diretamente no campo, como empreendedor rural, 

prestando serviços pra outras empresas e empreendedores ou dar aulas em escolas 

profissionalizantes e em faculdades, além de ministrar cursos para pequenos produtores.  
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O número de alunos do curso de engenharia agronômica vem aumentando 

gradativamente ao longo dos anos. Segundo as estatísticas do Ministério da Educação, em 

2016, 27 mil estudantes disputaram as 8,3 mil vagas de Engenharia Agronômica disponíveis 

no país. Hoje o curso está disponível em cerca de 250 faculdades entre instituições públicas 

e privadas. 

Na Universidade Federal do Piauí- UFPI, Campus Professora Cinobelina Elvas- 

CPCE, no ano de 2009 obteve- se um registro de 152 discentes matriculados no curso de 

engenharia agronômica, com o aumento de 155% no ano de 2018 foi registrado que havia 

387 discentes matriculados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada com 96 alunos matriculados no curso de engenharia 

agronômica, nos turnos matutino e vespertino. Foi aplicado um questionário no decorrer 

do dia 17 de outubro de 2018. 

Com a aplicação desse questionário possibilitou obter-se as seguintes informações: 

1) Filhos de agricultores 

2) Tipo de agricultura desenvolvida 

3) Agricultura explorada 

4) Opiniões sobre a eficiência da agricultura orgânica 

5) Contato com a área antes de entrar no curso 

6) Participação dos educandos em projetos de extensão 

Essas informações foram apresentadas através de gráficos e avaliadas com relação a 

percentagem, com o objetivo de traçar o perfil dos estudantes do curso. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 96 questionários com acadêmicos do curso de Engenharia 

Agronômica, do primeiro ao décimo período, da UFPI/CPCE. Os discentes apresentaram 

em 58,33 % filhos de agricultores e 41,67 % apresentaram não terem pais agricultores como 

representado na figura 1, o que comprova a fortificação na escolha da área com a vida que já 

tinha e o conhecimento na antes de ingressar na Universidade.  
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Figura 1: Distribuição dos alunos pela variável Filho de Agricultores  

Figura 2: Distribuição dos tipos de agricultura 
 

Considerando as figuras 2 e 3, 76,79 % apresentaram como agricultura explorada a 

familiar, em que 41,86 % cultivam grãos, 13,95 % cultivam hortaliças, 11,63 % trabalham 

com fruticultura, 32,56 % com outros tipos. 16,07% dos entrevistados concentra-se na 

agricultura convencional em que 44,44 % produzem soja, 33,33 % milho, 0 % arroz e 22,22 

% outros tipos. 0 % exploram da agricultura orgânica. 5,36 % são filhos de lavradores que 

cultivam a agricultura de subsistência. 1,79 % trabalham com outros tipos de agricultura.  

 

       
   

Figura 3: Distribuição dos agricultores pelas variáveis tipo de cultura da agricultura familiar 
e convencional 

 

Na figura 4: 42,71 % acham a agricultura orgânica suficiente por produzir alimentos 

saudáveis e de maior qualidade, 39,58 % acham eficiente pela sustentabilidade e baixo 

impacto econômico, 11,46 % por ter uma menor produção comparada a tradicional, 0 % 

mais dispendiosa e demorada e 6,25 % não opinaram. 
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Figura 4: Opinião sobre eficiência da agricultura orgânica 

Figura 5: Contato com a área 
 

O contato dos discentes com o campo (lavoura, pecuária, etc.) antes de cursar 

Engenharia Agronômica era: 36,46% dos acadêmicos tiveram contato poucas vezes; 59,38 

% tinham contato constantemente e 4,17% nunca tinham tido contato, como está 

representado acima na figura 5. Estes resultados podem ter implicado diretamente na escolha 

do curso de graduação. 

O percentual dos discentes que participam em trabalhos de extensão dentro do 

campus é de 30,21%, e que não estão englobados em nenhum, é de 69,79 %, como pode ser 

observado acima no gráfico 5. Dos que participam dos trabalhos 10,34% é na área de solos, 

27,59 % de melhoramento genético, 6,90 % controle de pragas e 55,17 % em outras áreas, 

conforme podemos observar nas figuras 6 e 7. 

Dos discentes que já sabem a área que desejam seguir no término da graduação 

4,17% optaram pelo ensino, 9,38 % pela pesquisa, 59,38 % visam o campo, 3,13 % têm em 

vista o escritório e 23,96 % ainda não tem área escolhida. Os alunos têm características 

peculiares entre si, o que deixa o curso bem diversificado em conhecimento da área. O 

resultado abordando o lado dos filhos dos agricultores, deixa com que transpareça a relação 

entre o campo e o contato que já tinham constantemente, já que o resultado dos que desejam 

seguir atuando na lavoura foram iguais. A localização da instituição de ensino superior estar 

em uma área em que o agronegócio tem forte influência no mercado econômico, o que faz  

procura ser maior junto com o conhecimento e valorização do curso.  
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Figura 6: Participantes de projetos/extensão 
Figura 7: Tipo de projeto que participam 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que os filhos de agricultores têm forte influência pela opção da área e 

que estão em grande número ingressados nas instituições de ensino superior, sem sair da área 

de seus pais e fazendo com que sua renda venha da agricultura. 
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Resumo: O cajuizeiro (Anarcadium spp.) é uma planta nativa que apresenta grande dispersão 
na região dos cerrados e das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste brasileira. Esta 
fruteira corre naturalmente na região dos cerrados e na região litorânea do estado do Piauí, 
sua exploração junto ao Bioma do Cerrado ainda é baseada totalmente no extrativismo. Neste 
contexto, faz-se importante, a realização de estudos de caracterização e quantificação da 
variabilidade genética disponível de cajuí na vegetação piauiense, especialmente quanto às 
características morfoagronômicas, de forma a subsidiar futuros programas de melhoramento. 
Este trabalho teve como objetivo realizar a caracterização morfoagronômica de cajuí em 
municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia. Coletaram-se frutos maduros de 16 
matrizes (genótipos), provenientes dos municípios de Alvorada do Gurguéia, Baixa Grande 
do Ribeira e Bom Jesus e analisaram-se as seguintes características: Comprimento da 
castanha; Largura da castanha; Espessura da castanha; Peso da castanha e a Coloração da 
casca da castanha, sendo esta última com o auxílio de um colorímetro Konica Minolta CM-
700D. Os acessos de cajuí avaliados apresentam diversidade genética para os caracteres 
morfoagronômicos analisados. Futuros trabalhos envolvendo ampliação das coletas e 
avaliação do germoplasma são necessários, afim de que tais informações sejam úteis ao 
melhoramento genético, multiplicação de acessos, emprego em plantios comerciais e para 
fins de conservação da espécie. 
 
Palavras–chave: Anacardiaceae, caracterização morfoagronômica, conservação 
 

Genetic diversity of cashew acesses (Anacardium spp.) from the microrregião do 
Alto Médio Gurgueia, Piauí, Brazil 

 

Abstract: The cashew tree (Anarcadium spp.) is a native plant that presents great dispersion 
in the Cerrado region and in the Northeast, Central West and Southeast regions of Brazil. 
This fruit tree runs naturally in the Cerrado region and in the coastal region of the state of 
Piauí, its exploitation near the Cerrado Biome is still totally based on extractivism. In this 
context, it is important to carry out studies to characterize and quantify the available genetic 
variability of cajuí in Piauí vegetation, especially regarding morphoagronomic characteristics, 
in order to subsidize future breeding programs. This work had as objective to reaffirm the 
morphoagronomic characterization of cashew in the municipalities of the microregion of 
Alto Médio Gurgueia. Mature fruits of 16 matrices (genotypes) were collected in Alvorada 
do Gurguéia, Baixa Grande do Ribeira and Bom Jesus, and analyzed the following 
characteristics: Length of the chestnut; Width of chestnuts; Chestnut thickness; Weight of 
the chestnut and the coloring of the chestnut bark, the latter being aided by a Konica Minolta 
CM-700D colorimeter. The evaluated cashew accesses present genetic diversity for the 
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analyzed morphoagronomic characters. Future work involving the extension of collections 
and evaluation of germplasm is necessary, so that such information is useful for genetic 
improvement, multiplication of accesses, employment in commercial plantations and for 
conservation purposes of the species. 
 
Keywords: Anacardiaceae, morphoagronomic characterization, conservation 

 

 

INTRODUÇÃO 

O cajuí (Anarcadium spp.) é uma planta nativa que apresenta grande dispersão na 

região dos cerrados e das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste brasileira (CRESPO; 

SOUZA, 2014). Esta fruteira corre naturalmente na região dos cerrados e na região litorânea 

do estado do Piauí (RUFINO et al., 2008).  O cajuí possui grande importância 

socioeconômica e ambiental, com destaque para as populações locais, sendo uma das 

principais, e até única, fonte de renda no período da entressafra de culturas tradicionais. 

Possuí características peculiares e promissoras tanto para o mercado de mesa, quanto para o 

processamento de seus derivados (ALMEIDA et al., 1998). Contudo, o aproveitamento do 

cajuizeiro ainda é considerado pouco explorado, possuindo como principais agentes no 

processamento de seus derivados, as comunidades que vivem próximas às áreas de 

ocorrência da planta, sendo praticamente todo o material proveniente das plantas fruto do 

extrativismo (GOMES et al., 2006). Neste contexto, faz-se importante, a realização de 

estudos de caracterização e quantificação da variabilidade genética disponível de cajuí na 

vegetação piauiense, especialmente quanto às características morfoagronômicas, de forma a 

subsidiar futuros programas de melhoramento. Este trabalho teve como objetivo realizar a 

caracterização morfoagronômica de cajuí na região de Bom Jesus - PI. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Frutos no estádio de maturação completa, de 16 matrizes (genótipos), provenientes 

de seis localidades pertencentes a três municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia 

(Tabela 1), foram coletados e armazenados em sacos plásticos e, posteriormente, 

encaminhados ao Laboratório de Genética e Conservação de Germoplasma do Campus 

Professora Cinobelina Elvas da Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), situado no 

município de Bom Jesus – PI afim de que fossem realizadas as análises morfoagronômicas. 

 

Tabela 1 – Dados de passaporte de acessos de cajuizeiro (Anacardium spp.) provenientes de 
municípios da microrregião do Alto Médio Gurgueia, Piauí, Brasil. 
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Acesso/Genótipo Local da Coleta Município 

AN-006 Comunidade Piripiri Bom Jesus -PI 

AN-009 Comunidade Lagoa Falsa           Bom Jesus - PI 

AN-020 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-021 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-024 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-025 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-026 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-027 FEAG Alvorada do Gurgueia - PI 

AN-030 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-031 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-035 Povoado da Barra Verde Bom Jesus -PI 

AN-036 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-037 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-038 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-039 Povoado de Eugenópolis Bom Jesus -PI 

AN-042 Estação Ecológica de Uruçuí-Una Baixa Grande do Ribeiro - PI 

FEAG = Fazenda Experimental Alvorada do Gurgueia (UFPI) 

 

Um total de sete descritores para a castanha, relacionados na lista estabelecida para 

o cajueiro pelo International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR, 1986) foram selecionados, 

a saber: Comprimento da castanha (CCA); Largura da castanha (LCA); Espessura da castanha 

(ECA); Peso da castanha (PCA). Foram realizadas as aferições de 15 amostras (castanhas) 

por indivíduo, tomadas ao acaso, para cada uma das características selecionados. 

Adicionalmente, foi determinada a coloração da castanha, empregando-se um 

espectrofotômetro portátil modelo CM-700D (Konica Minolta). Por meio das coordenadas 

(L, a e b) foram medidas em lados opostos dos frutos as coordenadas luminosidade: L 

[variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do vermelho (+a) ao verde (-a)] e b [do amarelo 

(+b) ao azul (-b)]. A análise dos dados foi efetuada considerando-se um delineamento 

estatístico inteiramente ao acaso, com 16 tratamentos (genótipos) e 15 repetições (castanhas). 

A análise dos dados foi efetuada considerando-se um delineamento estatístico inteiramente 

ao acaso com 16 tratamentos (acessos de cajuí), onde castanha/genótipo foram utilizados 
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como repetições. Efetuou-se a análise de variância dos dados, comparando-se as médias de 

genótipos pelo teste de agrupamento Scott-Knott a 5%, utilizando-se o software Genes 

versão 2013.5.1 (CRUZ, 2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Houve efeito significativo de acessos para todas as características analisadas 

(Tabela 2). Observa-se ampla variação entre acessos para o valor de a, onde o acesso AN042 

com 14,99 e AN020 com 1,19 obtiveram a maior e a menor média, respectivamente. Em 

relação ao peso médio da castanha (PCA), houve variação de 0,91 a 2,54 g. Observa-se que 

os genótipos avaliados podem ser classificados como cajuís, ou seja, possui PCA ≤ 3,33 g, 

de acordo com a classificação de Carbajal e Silva Júnior (1993), assim como de acordo com 

os critérios da agroindústria. Valores relacionados ao comprimento e largura tiveram médias 

de 1,4 cm a 2,4 cm e 1,4 cm a 2,1 cm, respectivamente, (Tabela 2) corroborando com dados 

da literatura especializada, a exemplo, dos informados por Moreira (2011), que afirma que o 

comprimento do fruto (castanha) de cajuí pode variar entre 1,5 cm e 2,5 cm de comprimento 

enquanto que a largura oscilar entre 1,2 cm e 1,5cm de largura. Adicionalmente, foram 

encontradas variações no descritor de espessura da castanha, com valores situados entre 

0,83cm e 1,22cm. 

 

Tabela 2 – Agrupamento de 16 acessos de cajuí (Anacardium spp.) coletados em municípios 
da microrregião do Alto Médio Gurgueia, estabelecido via características 

morfoagronômicas. 
 

Acesso/Genótipo1,2 CCA 

(cm) 

LCA 

(cm) 

ECA 

(cm) 

PCA 

(g) 

L a b 

AN-006 1,829 d 1,523 e 1,003 c 1,54 e 45,04 c 5,67 b 13,32 c 

AN-009 1,485 g 1,426 f 0,859 e 0,91 g 52,03 b 5,15 d 19,69 a 

AN-020 1,994 c 1,686 d 1,085 b 1,78 d 54,61 b 1,19 e 13,11 c 

AN-021 1,753 d 1,485 e 0,921 d 1,27 f 55,16 b 3,17 e 15,25 b 

AN-024 1,529 f 1,448 f 0,914 d 1,02 g 54,13 b 1,61 e 15,92 b 

AN-025 1,583 f 1,432 f 0,914 d 1,00 g 57,00 a 1,97 e 19,00 a 

AN-026 1,405 g 1,439 f 0,942 d 1,01 g 47,24 c 3,93 d 13,07 c 

AN-027 1,639 e 1,669 d 1,066 b 1,41 e 49,82 c 5,47 d 15,63 b 

AN-030 2,454 a 1,931 b 1,015 c 2,30 b 60,05 a 7,91 c 21,51 a 

AN-031 2,122 b 1,680 d 0,920 d 1,81 d 59,8 a 1,54 e 16,35 b 
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AN-035 2,047 c 2,105 a 1,224 a 2,54 a 39,48 e 2,63 e 11,85 c 

AN-036 1,678 e 1,979 d 1,115 b 1,52 e 47,96 c 2,67 e 11,12 c 

AN-037 1,681 e 1,441 f 0,920 d 1,14 f 44,29 d 10,87 b 14,77 b 

AN-038 1,544 f 1,489 e 1,015 c 1,23 f 52,30 b 4,34 d 14,08 b 

AN-039 1,856 d 1,799 c 1,097 b 2,03 c 52,20 b 9,35 c 18,8 a 

AN-042 1,786 d 1,627 d 0,831 e 1,62 e 42,54 d 14,99 a 20,67 a 

Média 

C.V. (%) 

1,774 

7,15 

1,635 

5,65 

0,990 

9,96 

1,51 

16,36 

59,85 

10,59 

5,15 

58,09 

15,88 

19,21 

1Médias seguidas da mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de agrupamento 
Scott-Knott a 5%. 2Comprimento da castanha (CCA); Largura da castanha (LCA); Espessura da castanha 
(ECA); Peso da castanha (PCA);Coordenadas luminosidade: L [variação do branco (+L) ao preto (-L)], a [do 
vermelho (+a) ao verde (-a)] e b [do amarelo (+b) ao azul (-b)]. 

 

A respeito da análise de cor da casca da castanha (L, a e b - Tabela 2), o parâmetro 

a se destacou (variação entre 1,19 e 14,99), evidenciando uma maior tendência ao vermelho 

entre os acessos avaliados, com tendência tons mais claros, equivalentes ao enquadramento 

entre os tons da cor rosa. Pode-se ainda associar a esse resultado a informação obtida em L 

onde os valores oscilaram entre 39,48 e 60,05 demonstrando alta luminosidade ou claridade 

nas tonalidades observadas para a maioria dos acessos estudados. Para este parâmetro, os 

acessos AN030, AN031 e AN025 destacaram-se por apresentarem as tonalidades mais claras 

(L = 60,05; 59,80; e 57,00, respectivamente), enquanto que o genótipo AN-035 foi o que 

apresentou tonalidade mais escura (L = 39,48). 

Estudos realizados envolvendo a característica de maior amplitude de variação para 

o caráter cor da casca da castanha em caju (Anacardium occidentale L.) , demonstraram que essa 

é uma característica relacionadas não somente com o padrão de qualidade da castanha como 

também em seu maior aproveitamento (GRANGEIA et al., 2011), visto que nesta estrutura 

encontram-se também outros constituintes que estão direta ou indiretamente envolvidos na 

determinação do aroma, sabor e características nutricionais da amêndoa (MORAES, 2006). 

Espera-se, portanto, a partir dos resultados, contribuir para o melhoramento desta frutífera, 

bem como gerar estímulo para a busca de mais conhecimento que possa futuramente auxiliar 

para aumentar a rentabilidade da cadeia produtiva do cajuí.   

 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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Os acessos de cajuí avaliados apresentam diversidade genética para os caracteres 

morfoagronômicos analisados. Futuros trabalhos envolvendo ampliação das coletas e 

avaliação do germoplasma são necessários, afim de que tais informações sejam úteis ao 

melhoramento genético, assim como na cadeia produtiva e conservação da espécie. 
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SIMILARIDADES DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE FAVA POR 
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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo observar as similaridades entre as 
variedades de fava, que inclui: (1) comprimento foliar; (2) largura foliar; (3) diâmetro caulinar; 
(4) forma do folíolo; (5) orientação dos ramos. O experimento foi conduzido na área 
experimental da Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Professora Cinobelina Elvas 
– CPCE, em Bom Jesus. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados 
com nove tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se das variedades 
de fava: Fava Branca- PI, Roxinha- PB, Rosinha- PB, NI- PB, Cana Longa- PB, Branca 
Gigante- CE, NI- PB, Orelha de Vó- PB e Cana Longa- PB. As variedades de fava que temos 
atualmente se diferem em muitos aspectos como: sabor, formato da semente, coloração da 
semente, etc., porém existem algumas características genéticas similares entre as diversas 
variedades analisadas para as variáveis quantitativas e qualitativas estudadas. 
Palavras–chave: Fava; tratamentos; similaridades. 
 

Similarities of traditional fava varieties by quantitative and qualitative variables 
 

Abstract: The The present work had as objective to observe the similarities between the fava 
varieties, which includes: (1) leaf length; (2) leaf width; (3) caulinar diameter; (4) leaflet shape; 
(5) direction of the branches. The experiment was conducted in the experimental area of the 
Federal University of Piauí - UFPI, at the Campus Professor Cinobelina Elvas - CPCE, in 
Bom Jesus. The experimental design was a randomized block design with nine treatments 
and replicates. The treatments consisted of fava varieties: Fava Branca - PI, Roxinha - PB, 
Rosinha - PB, NI - PB, Cana Longa - PB, Giant White - CE, NI - PB, Ear of PB - PB and 
Long Cane. PB. The varieties of labels that today have the capacity to differentiate as: flavor, 
seed format, color of the seed, etc., although there are genetic characteristics that are 
differentiated by varieties analyzed for the quantitative and qualitative variables studied. 
 
Keywords: Fava, Treatments, Similarities. 
 

INTRODUÇÃO 

O feijão-fava, também conhecido como feijão-de-lima, fava-de-lima ou 

simplesmente fava, está presente entre as quatro espécies do gênero Phaseolusmais explorado 

e produzido potencial de produção, que se adaptam às mais diversas condições ambientais 
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(MAQUET et al., 199). Essa trata-se de uma das principais leguminosas cultivadas na região 

tropical e apresenta potencial para fornecer proteína vegetal à população (VIEIRA, 1992). 

No Brasil, fava é cultivada em quase todo território nacional, apresentando relativa 

importância econômica em alguns estados, principalmente nas da região Nordeste. Em 

virtude de escassez de informações das plantas e sementes das variedades de fava ocorre uma 

dificuldade para o desenvolvimento de estratégias para a exploração da cultura. Por esse 

motivo são necessários trabalhos de caracterização para identificar plantas com boa resposta 

em termos de produtividade e adaptação às condições ambientais para o semiárido brasileiro, 

visto que se constitui numa alternativa viável para compor a dieta alimentar e complementar 

a renda da agricultura familiar (SANTOS et al., 2002). Nesse contexto, o presente trabalho 

teve como objetivo observar as similaridades entre as variedades de fava, que inclui: (1) 

comprimento foliar; (2) largura foliar; (3) diâmetro caulinar; (4) forma do folíolo; (5) 

orientação dos ramos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal do 

Piauí – UFPI, Campus Professora Cinobelina Elvas – CPCE, em Bom Jesus. O plantio foi 

realizado no dia 24 de agosto de 2018, e os dados foram coletados no dia 10 de outubro de 

2018. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com nove 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos constituíram-se das variedades de fava: Fava 

Branca- PI, Roxinha- PB, Rosinha- PB, NI- PB, Cana Longa- PB, Branca Gigante- CE,NI- 

PB, Orelha de Vó- PB e Cana Longa- PB. 

As características quantitativas avaliadas de cada variedade foram: comprimento e 

largura foliar: corresponde à medida em centímetros, determinados com paquímetro digital, 

em 16 folhas, tomadas ao acaso e diâmetro do caule: corresponde à medida em centímetros, 

determinados com paquímetro digital, em 16 caules, tomados ao acaso. Além dessas três 

características quantitativas, analisou-se mais duas características qualitativas: formato do 

folíolo: característica observada no folíolo terminal da terceira folha trifoliada, de acordo com 

a relação entre comprimento (c) e a largura (l), determinada pela seguinte escala: (1) Redondo-

relação c/l menor que 1,5; (3) Oval- relação c/l entre 1,5 e 2; (5) Oval lanceolado- relação 

c/l entre 2 e 3; (7) Lanceolado- relação c/l entre 3 e 6; (9) Linear- lanceolado- relação c/l 

maior que 6 e orientação dos ramos, ambos de acordo com a metodologia dos descritores 

para Phaseoluslanatus(IPGRI, 2001). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As estimativas do comprimento foliar entre as nove variedades de feijão fava são 

apresentadas na Tabela 1. Os genótipos se agruparam em seis classes distintas. Observa-se 

que o Comprimento com maior frequência foi o de 6 a 7 cm, ocorrendo nas variedades 

Roxinha- PB, Rosinha- PB, NI- MT, Cana Longa- PB, Branca Gigante- CE, NI- PB, Cana 

Longa- PB. 

 

GRÁFICO1.Frequência de comprimento foliar entre nove variedades de feijão fava. 

 

 

Quanto a largura foliar as estimativas são apresentadas na Tabela 2. Os genótipos 

se agruparam em sete classes distintas, a que apresentou maior frequência foram as de 4 a 

4,5 cm de largura ocorrendo nas variedades Roxinha- PB, Rosinha- PB, NI- MT, Cana 

Longa- PB, Branca Gigante- CE, NI- PB. 
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GRÁFICO2. Frequência da largura foliar entre nove variedades de feijão fava. 

 

 

Quanto ao diâmetro caulinar as estimativas são apresentadas na Tabela 3. Os 

genótipos se agruparam em cinco classes distintas, a que apresentou maior frequência foram 

as de 0,5 a 0,6 cm de diâmetro ocorrendo nas variedades Fava Branca- PI, Rosinha- PB, NI- 

MT, Cana Longa- PB, NI- PB, Orelha de Vó- PB, Cana Longa- PB. 

 

GRÁFICO3. Frequência do diâmetro caulinar entre nove variedades de feijão fava 

 

 

Em relação a forma do folíolo e a orientação dos ramos (Tabela 1). Foram 

identificados três formatos do folíolo: 1- redondo, 3- oval e 5- oval-lanceolado (IPGRI- 

1995). O formato 1 ocorreu apenas na variedade Cana Longa- PB, o formato 3 ocorreu nas 

variedades Roxinha- PB, Cana Longa- PB, NI- PB. E o formato 5 ocorreu nas variedades 

Fava Branca- PI, Rosinha- PB, NI- MT, Branca Gigante- CE e na Orelha de vó- PB. 
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Quanto a orientação dos ramos, foram observados três tipos: 3.Ramos laterais 

curtos erectos, 5.Ramos médios tendencialmente perpendiculares ao caule principal, 

7.Primeiro ramo lateral comprido e estendido sobre a terra (IPIGRI- 2001). 

 

TABELA1. Forma do folíolo e orientação dos ramos em nove variedades de feijão fava. 
 

TRATAMENTO FORMA DO FOLÍOLO ORIENTAÇÃO DOS RAMOS 

Fava Branca- PI 5 5 

Roxinha- PB 3 3 

Rosinha- PB 5 3 

NI- MT 5 7 

Cana Longa- PB 3 3 

Branca Gigante- CE 5 3 

NI- PB 3 7 

Orelha de vó- PB 5 7 

Cana Longa- PB 1 5 

 

 

 
 

Forma do folíolo 1- Redondo 
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CONCLUSÕES 

As variedades de fava que temos atualmente se diferem em muitos aspectos como: 

formato da semente, coloração da semente, etc., porém existem algumas características 

genéticas similares entre as diversas variedades analisadas para as variáveis quantitativas e 

qualitativas estudadas. 
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