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RESUMO

A Agricultura Familiar como objeto de estudo e aplicação só
passou a ser levada em consideração no Brasil a partir da década de
90 e após uma série de reivindicações de movimentos sociais a
temática foi finalmente reconhecida pelo Estado Brasileiro através
da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar. O presente artigo tem por objetivo revisar as principais
questões legais e sociais envolvidas no ambiente de uma agricultura
familiar, em um projeto interdisciplinar no Banco da Terra.

Palavras-chave: Agricultura Familiar; Legislação; Estado.

ABSTRACT

The Family Farming as an object of study and application only
began to be taken into consideration in Brazil from the 90’s, and
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after a series of claiming from the social movements Family Farming
was finally  recognized by the Brazilian State through the creation
of the National Program for Strengthening Family Farming. This article
aims to review the main legal and social issues involved in the family
farming environment.

Keywords: Family Farming; Legislation; State.

1. INTRODUÇÃO

A Agricultura Familiar, segundo Schneider (2003), só surgiu no
Brasil na década de 1990 e a partir desse período serviu de base
para diversas reivindicações dos movimentos sociais ligados à terra.
Tais reivindicações resultaram na criação do Pronaf (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) em 1996, que
legitimou o conceito perante o Estado Brasileiro.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019)
define a Agricultura Familiar como:

“a principal responsável pela produção dos alimentos que são disponibilizados
para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos produtores
rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária,
silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. O setor se destaca pela
produção de milho, raiz de mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos,
caprinos, olerícolas, feijão, cana, arroz, suínos, aves, café, trigo, mamona,
fruticulturas e hortaliças.”

A agricultura familiar além de gerar empregos produz alimentos
de menor custo, reduz danos ao meio ambiente, auxilia no
desenvolvimento social colaborando assim pra uma diminuição na
desigualdade.

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2019) estima que a
população mundial atingirá, em 2050, 9,7 bilhões de pessoas, e com
isso a agricultura tem a missão de alimentar esse número crescente
de habitantes com mínimo impacto ambiental. Conforme exposto
em matéria da revista SAFRA (2020) de junho deste ano, soma-se a
isso um novo cenário para o setor, que são os impactos do novo
Coronavírus (Covid-19) na economia brasileira e mundial. Fatores
esses que vão exigir mais do que nunca de tecnologia que possibilitem
aumentar a produtividade da agricultura com sustentabilidade.
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A Agricultura Familiar em números, de acordo com o último Censo
Agropecuário de 2018, segundo a JACTO (2019), é a base da economia
de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Além
disso, é responsável pela renda de 40% da população economicamente
ativa do País e por mais de 70% dos brasileiros que vivem no campo.

O presente artigo tem por objetivo revisar as principais questões
legais e sociais envolvidas no ambiente de uma agricultura familiar,
em um projeto interdisciplinar no Banco da Terra. Conforme o
Instituto de Economia Agrícola (IEA), a criação do Banco da Terra se
baseia no direito do trabalhador rural a um empréstimo para a
aquisição de terra a ser destinada ao seu trabalho com a sua família,
o que também está previsto na Constituição Federal.

2. LEGISLAÇÃO

A Lei Nº 11.326, de 24 de Julho de 2006, assinada pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, “estabelece as diretrizes para a formulação
da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos
Familiares Rurais” (BRASIL, 2006).

Em seu Art. 3º, a lei estabelece que:

“Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor
familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos
fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida
pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.” (BRASIL,
2006)

E em seu Art. 3º § 2º define que são também beneficiários desta lei:

“I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que
trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que
promovam o manejo sustentável daqueles ambientes;
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II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que
trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície
total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros
cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede;

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos
incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade
artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e faiscadores;

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos
incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira
artesanalmente.

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos
nos incisos II, III e IV do caput do art. 3º ; (Incluído pela Lei nº 12.512, de
2011)

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais
povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos
II, III e IV do caput do art. 3º . (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)” (BRASIL,
2006)

No que tange o social, Müller (2007) caracteriza a Agricultura
Familiar e elucida que:

“A diferença fundamental entre a produção mercantil capitalista e a produção
simples de mercadorias e que enquanto a primeira busca lucro e acumulação
de capital, a segunda visa a reprodução do núcleo familiar. Assim, garantida
a permanência da família na atividade, o principal objetivo já está
contemplado” (p. 48).

Ao falar de Agricultura Familiar é possível traçar um paralelo
com os Direitos Humanos e a Segurança Alimentar. Para tal,
Albuquerque (2009) elucida que:

“A construção do conceito sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)
tem revelado, a partir dos intensos debates ocorridos especialmente nas
últimas décadas, as diversas dimensões que compõem este conceito e como
estas se inter-relacionam com a realização do Direito Humano à Alimentação
Adequada (DHAA) e com a luta contra a fome, a pobreza e as diferentes
formas de desigualdade, especialmente nos países em desenvolvimento, a
exemplo do Brasil.” (p. 896)

A autora ainda acrescenta que a Segurança Alimentar e Nutricional
pode ser lida como a base e um dos parâmetros contextuais para
que o Direito Humano à Alimentação Adequada seja efetivado e que
a SAN e o DHAA só passaram a ser vistos como aliados a partir da
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948.
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Em seu artigo 25, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948) define que:

“1. Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar
a saúde e bem estar de si mesmo e da sua família, inclusive alimentação,
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis,
e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez,
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora do seu
controlo.”

A noção de direitos que a Declaração Universal dos Direitos
Humanos trouxe para o mundo foi de contribuição significativa, pois
possibilitou que direitos fossem amplamente discutidos e estabeleceu
o mínimo necessário para uma vida com bem estar e qualidade.

Segundo Ortega et al. (2018):

“(...) há necessidade de políticas públicas e investimentos para oferecer meios
de vida aos pequenos agricultores, buscar alternativas ao aumento da demanda
energética devida ao aumento das cadeias de fornecimento de alimentos e
cuidar dos impactos sobre a biodiversidade e o clima. Essas preocupações
precisam ser abordadas para tornar os sistemas alimentares mais eficientes
(do ponto de vista holístico), inclusivos e resilientes.” (p. 01)

Aos considerarmos a questão da Agricultura Familiar sob a ótica
dos Direitos Humanos, faz-se necessário questionar também questões
como a falta de água, a relação e a contradição do estado em relação
ao campo, a alta nos preços dos insumos, assim como também é
possível considerar as ações do estado na pasta do meio ambiente e
seus reflexos no dia a dia do agricultor familiar.

Ortega et al. (2018) demonstra que:

“A produção de alimentos nos últimos 150 anos passou a ter relações
econômicas, sociais e políticas vinculadas a um projeto de dominação mundial.
O aumento da área agrícola ocorreu às custas da redução das áreas dos
ecossistemas naturais e da expulsão das populações nativas. A maior parte
dos insumos industriais não é renovável e causa grande impacto no meio.”
(p. 01)

Albuquerque (2009, p.06) indica que para alcançar as metas do
Direito Humano à Alimentação Adequada é preciso “(...) a adoção
de políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição,
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acesso, consumo de alimentos seguros e de qualidade, promoção da
saúde e da alimentação adequada e saudável em todos os níveis
federativos”.

Para Maniglia (2009), discutir o direito agrário perpassa também
por outras discussões, tais como a questão alimentar, a produção e
a qualidade dos produtos, assim como na questão ambiental em todos
os cenários (nacional e mundial). Os questionamentos levantados
pela autora apontam para um cenário triste do Brasil, onde, por
exemplo, existem doenças crônicas em decorrência da má
alimentação, pessoas abaixo da linha da pobreza e sem saneamento
básico, sem contar o desmatamento e os conflitos no campo.

Maniglia (2009) indica que:

“Se os propósitos do Direito Agrário pudessem ser aplicados automaticamente,
sem manuseios de interesses políticos e de expedientes outros de
favorecimentos pessoais, ou, ainda, sem a fi nalidade de atender a grupos
privilegiados que desfrutam da terra como reserva de valor, o Direito Agrário
seria, sem dúvida, um grande alento para questões sociais em geral e,
especialmente, para aquelas relativas à fome, ao meio ambiente e à garantia,
em parte, de direitos humanos tidos como essenciais, fi rmadores das
necessidades básicas.” (p. 23 e 24)

Albuquerque (2009) elucida que:

“A responsabilidade da realização do DHAA é de todos os membros da
sociedade. Entretanto, é a sociedade civil organizada nacional, um dos setores
que mais tem contribuído para o avanço do processo da garantia do DHAA e o
estabelecimento da política de SAN no Brasil, apesar dos grandes entraves
políticos e operacionais, oriundos do modelo de desenvolvimento vigente no
País.” (p. 898)

2.1 PROJETO INTERDISCIPLINAR – AGRICULTURA FAMILIAR BANCO
DA TERRA GARÇA/SP

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral FAEF, visando
em contribuir com a comunidade, desenvolveu o projeto
interdisciplinar, uma vez que é fundamental pensar na viabilidade e
desenvolvimento da agricultura familiar, não apenas do ponto de
vista econômico e produtivo, mas de maneira integrada, que inclui
um conjunto de esforços para o desenvolvimento alternativo e
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sustentável, capazes de repensar as relações sociais estabelecidas e
suas estruturas organizacionais.

Para os alunos dos cursos envolvidos no projeto tal ação justifica-
se por ser entendida como uma alternativa para a inserção no mundo
do trabalho, colocando-os em contato com a prática e vivência da
profissão.

3. CONCLUSÃO

O presente artigo apresentou os conceitos de Agricultura Familiar
em seus aspectos legais e sociais, perpassando pelas diretrizes
promulgadas constitucionalmente, a exemplo da Lei Nº 11.326, assim
como a influência dos Direitos Humanos na concepção geral de
Agricultura Familiar. A Segurança Alimentar, por sua vez, está
associada ao Direito Humano à Alimentação Adequada.

Em conclusão, entende-se que a Segurança Alimentar, quando
levada como base para a construção de políticas públicas, pode servir
como instrumento eficaz que norteie os governos e a sociedade em
geral por um caminho e para a construção de políticas mais
sustentáveis e que atenda a população em geral.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo estudar o efeito de
boro e cálcio na produção de tomate, sendo de suma importância
para seu desenvolvimento e comercialização com os respectivos
frutos vigorosos. Contudo, a deficiência de boro consiste
bas icamente em deformações nos  f rutos,  tendo como
consequência, após sua colheita a perda de firmeza nos mesmos,
diminuindo sua vida de prateleira e posteriormente sua
comercialização. Já o cálcio, não menos importante, tem sua
função associada com as desordens fisiológicas que podem
ocorrer nos frutos, sendo uma delas conhecida como “fundo
preto”, que consequentemente favorece a propagação de
patógenos no fruto.

Palavras chave: Boro, cálcio, comercialização, produção,
tomate.
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ABSTRACT

The present work aims to study the effect of boron and calcium
on tomato production, being of paramount importance for it’s
development and commercialization with the respective vigorous
fruits. However, boron deficiency basically consists of deformations
in the fruits, resulting in the loss of firmness in them after their
harvest, reducing their shelf life and later their commercialization.
Calcium, no less important, has it’s function associated with
physiological disorders that can occur in fruits, one of which is known
as a “black background”, which consequently favors the spread of
pathogens in the fruit.

Keywords: Boron, calcium, marketing, production, tomato.

1. INTRODUÇÃO

O tomateiro (Lycopersicon esculentum) é uma das principais
hortaliças cultivadas em ambiente protegido, apresentando grande
difusão entre as olerícolas produzidas no mundo, considerada um
importante commodity mundial, ocupando lugar de destaque na mesa
do consumidor (BORGUINI, 2006).

No Brasil, o tomateiro é a segunda hortaliça mais cultivada e
produzida, superada apenas pela batata (LUZ et al., 2007; MATOS et
al., 2012), o que reflete uma produção de 4,1 milhões de toneladas,
com rendimento médio de 63 t/ha (IBGE, 2012).  No ano agrícola de
2014/2015, foram plantados 65.255 ha com uma produção de
4.294,912 toneladas, no Brasil (IBGE, 2018).

Por ser tratar de uma cultura de ciclo relativamente curto e de
altos rendimentos econômicos, a cultura do tomateiro tem boas
perspectivas econômicas e a área cultivada vem aumentando a cada
dia (SOUSA et al., 2011). Com duração total, desde o transplante de
mudas até a colheita, variando de 95 a 125 dias (MARQUELLI et al.,
2012). Vale destacar que as pesquisas brasileiras na área de nutrição
e adubação mineral neste sistema de cultivo ainda são escassas
(TAKAZAKI e VECCHIA, 1993).

Frente ao exposto, objetivou-se com o presente estudo estudar
o efeito de boro e cálcio na produção de tomate, sendo de suma
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importância para seu desenvolvimento e comercialização com os
respectivos frutos vigorosos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 RELATO DE CASO

O cálcio é um nutriente de extrema importância para que ocorrera
a floração adequada da parede celular, seu suprimento adequado
previne a podridão apical dos tomates (FONTES, 2003; NATALE et
al., 2005; YAMAMOTO et al., 2011), enquanto o boro, por sua vez,
está conexo a processos fisiológicos (FERREIRA et al., 2013), sendo
imprescindível para a formação do tubo polínico, favorecendo a
fecundação e a formação do fruto (CARDOZO et al., 2001).

O sintoma característico pela deficiência de cálcio inicia-se com
a flacidez dos tecidos das extremidades dos frutos, que evolui para
uma necrose deprimida, seca e negra. O sintoma é conhecido como
“podridão estilar” (BRESOLIN et al., 2010). Os nutrientes cálcio e boro
são essenciais para germinação do grão de pólen e o crescimento do
tubo polínico, que garantirão a fundação da flor (MARSCHNER, 1995).

Todavia esses nutrientes são pouco móveis no tecido vegetal,
sendo translocados principalmente via xilema (ALVARENGA, 2004;
FERNANDES, 2006; MALAVOLTA, 2006). Por este fato o fornecimento
desses nutrientes deve ocorrer de forma correta, para se evitar má
formação dos frutos, e consequentemente, evitar perdas de
produtividades.

De acordo com Magalhães (1988), devido à baixa translocação
de cálcio na planta, os sintomas de deficiência aparecem nos pontos
de crescimento da parte aérea e das raízes e em frutos em
desenvolvimento. Malavolta et al. (1989) relataram que a deficiência
de boro causa lesões escuras e rachaduras nos frutos e caules,
ocorrendo depreciação considerável nos frutos do tomateiro. Para
evitar outros problemas, deve-se atentar também ao equilíbrio entre
estes nutrientes (Ca e B), pois o excesso ou a deficiência deles
prejudicam a absorção pelo fruto.

Com esta revisão bibliográfica, presume-se de que uma boa
produção de frutos saudáveis e vigorosos do tomateiro, deve ser
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essencial a aplicação correta de cálcio e boro, sendo de suma
importância para seu desenvolvimento, também estando associada
a redução de doenças fúngicas e bacteriana. Com a falta de boro no
desenvolvimento os sintomas surgem logo nas plantas jovens,
chegando a acarretar abscisão das flores.

3. CONCLUSÃO

De forma geral, podemos avaliar através dos estudos realizados,
a grande importância de uma aplicação adequada dos nutrientes B
(boro) e Ca (cálcio) na cultura do tomateiro. Agindo em dosagens
corretas os nutrientes agem como um protetor contra patógenos,
não ocasionando lesões nos frutos, e colaborando para que, na
deficiência de um deles não ocorra a deformações nas bases dos
frutos, e evite que posteriormente tenha perdas econômicas no
insucesso de sua comercialização por perderam sua “firmeza”.
Também são de grande importância a forma de aplicação do cálcio,
pois através do solo seus resultados são de um período maior, sendo
recomendado a aplicação via foliar, para de forma rápida suprir
necessidades de suas folhas, frutos e flores jovens.
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RESUMO

As plantas daninhas em pastagens, causam problemas de grande
importância para o produtor rural na produção de forragem. O
aumento no preço da carne bovina motivou o Brasil a potencializar
a produção de animais para a exportação, e para atender o mercado
interno. O trabalho objetivou mostrar formas de controle e algumas
plantas daninhas que foram observadas na região centro oeste
paulista. Proporcionando ao produtor rural maneiras de contornar
os processos de degradação das pastagens maximizando e
proporcionando um maior bem estar para os animais que se
encontram dentro das mesmas.

Palavras chave: Centro-oeste paulista, plantas daninhas, controle,
identificação.

ABSTRACT

Weeds in pastures cause problems of great importance for the
rural producer in the production of forage. The increase in the price
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of beef motivated Brazil to enhance the production of animals for
export, and to serve the domestic market. The work aimed to show
forms of control and some weeds that were observed in the central
west region of São Paulo. Providing rural producers with ways to
circumvent the degradation processes of pastures, maximizing and
providing greater welfare for the animals within them.

Keywords: Midwest São Paulo, weeds, control, identification.

1. INTRODUÇÃO

Com o impulso da revolução verde novas formas de se conduzir a
agricultura e pecuária foram estipuladas, a fim de atender as metas
de aumentar a demanda de produção alimentícia global. As pastagens
ocupam uma grande extensão em nosso país, atendendo a oferta de
forragem, (OLIVEIRA,1991) aponta que o número de animais tende a
crescer no Brasil devido a demanda por alimentos impostas por outros
países, acarretando num aumentando o índice de exportação.

Para que essa alta na produção seja algo atingível são
necessários manejos diversificados para ser possível uma maior
produção de carne bovina sem a necessidade de desmatar novas
áreas para a produção de pasto, estudos de (DIAS-FILHO,2011)
mostraram que a modernização se baseia no bom manejo das
pastagens de forma que o produtor utilize os avanços tecnológicos
a seu favor, com estratégias que contribuam para que o processo
de produção de carne no território nacional não interfira
diretamente no desmatamento de florestas. A diversificação da
oferta de material  forrageiro como o consorcio com aveia é
interessante, baseado em estudos de (OLIVEIRA) sendo uma prática
viável, deixando o processo de produção de carne menos custoso e
atribuindo uma maior eficiência na diversificação da dieta alimentar
para bovinos.

A elaboração de estudos científicos como a adoção de manejos
integrados de produção, tem suma importância no meio experimental
acadêmico, o sistema silvipastoril é um deles, ajudando a captar o
gás metano liberado por ruminantes e outros gases causadores do
efeito estufa. Sendo mais sustentável e com uma maior biodiversidade
do que áreas de monocultivo (BERNARDINO,2009).
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O Brasil é repleto de um variado repertório de solos, na maioria
das vezes o solo é tratado de forma errônea, o produtor focado em
produção esquece de proporcionar práticas conservacionistas,
atividades como a conservação de solo, prevenindo contra erosão,
compactação, salinização e outros problemas que abalam o setor
rural. Nas pastagens o cenário não é diferente, a taxa de lotação é
um dos fatores de grande impacto, junto a escolha da forrageira
inadequada e a genética animal inapropriada para a região diminuem
significativamente a produtividade de cabeças/há/ano. O sistema
rotacionado e suplementação mineral pode potencializar na produção
de ruminantes quando consorciada com boas práticas de manejo
(FUKUMOTO, et. Al., 2010).

Os fatores econômicos devem ser avaliados para a obtenção de
uma maior margem de lucros (VALLETINE, 2001). Nos dias atuais em
resposta a pandemia, o preço de comodities aumentaram, a arroba
do boi não foi diferente, a média CEPEA elabora planilhas com o
valor atingido diariamente, pode se notar uma alta nos preços, e
explicar os mesmos pela alta tanto da demanda de consumo interno
quanto externo, como dos preços de alimentos proteinados e
energéticos para a alimentação, mostrando que o agronegócio é um
processo que diferentes etapas interferem nas subsequentes.

As práticas de adubação e a correção de solo em pastagens são
custosas porém fundamentais para maximiza a oferta de forragem,
além de atingir uma homogeneidade na área extinguindo falhas nos
piquetes quando bem feitas, a calagem além de regular o pH
acrescenta nutrientes como cálcio e magnésio que ajudam no
desenvolvimento de raízes, translocação de carboidratos e proteínas
e na fotossíntese. Desta maneira a quantidade de matéria seca da
forragem influencia no ganho de peso animal, sendo que a quantidade
ofertada deve ser de 10 kg MS de forragem para cada 100 kg de peso
vivo por dia (EUCLIDES, 1998). Para que isso seja possível são
utilizadas espécies do gênero Brachiaria, capineiras de Panicum,
Pennisetum, cana-de-açúcar além áreas consorciadas com
leguminosas como feijão guandu e Stylosanthes. Segundo
(SANZONOWICZ, et. Al. 1987) pastagens de Brachiaria Decumbens,
respondem a aplicação do calcário.

Nas pastagens degradadas a presença de plantas invasoras são
constantes, competindo por água, luz, nutrientes e CO2, (LORENZI,
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2000) há casos de que 60% da produção de forragem é afetada por
essa competição além de plantas que produzem substancias
alelopáticas inibindo a germinação de pastagens cultivadas, um alto
grau de infestação aumenta a quantidade do banco de sementes,
ficando cada vez mais difícil controlar a planta além de aparecer
nas culturas subsequentes quando é utilizada a sucessão soja/ milho+
forrageira (BRIGHENTI,2010).

Segundo Antunes (2019), são possíveis as formas de supressão
de plantas invasoras, com a utilização de práticas corretas.

O aumento da atividade pecuária é constante no Brasil por se
tratar de um país em constante desenvolvimento. O trabalho teve
como objetivo avaliar a presença de plantas daninhas em pastagens,
a identificação e metodologias a serem adotadas para o controle
das mesmas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 MATERIAL E MÉTODOS

A observação de uma pastagem de Brachiaria humidicola em
uma média propriedade rural produtora de gado de corte e leiteiro,
localizada no município de Gália-SP, a coleta dos dados foi ocorrida
nos dias 14 e 15 de setembro no período da manhã. O objetivo foi
identificar as plantas invasoras que compõe a pastagem e pode estar
presente em propriedades próximas, além de proporcionar formas
de controle que auxiliam o produtor rural na tomada de decisão.
Com base nos resultados adquiridos, foi notada algumas plantas
indesejáveis na área. As plantas estão expostas na Tabela 1, com o
nome científico, comum formas de controle. Algumas plantas
invasoras de pastagens que foram encontradas no município de Gália.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A distribuição de plantas daninhas é desuniforme podendo conter
diversificadas espécies por piquetes, para a supressão dessas espécies
que acabam competindo com a forrageira da pastagem por água,
luz, nutrientes luz e CO². A utilização de práticas de manejo integrado
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de plantas daninhas é necessária para que não haja um ciclo vicioso
de controle podendo gerar plantas mais resistentes. Alguns dos
métodos aparentes  na tabela contribuem para o controle das
mesmas.

O uso de roçagens (mecânicas ou físicas), não devem ser na época
seca do ano, o mais indicado seria no inicio do período das chuvas,
contribuindo para a rebrota da forrageira, o uso deste controle
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consorciado com o químico é o mais utilizado e que apresenta bons
resultados, o melhor controle é a integração das práticas.

A utilização de queimadas para a diminuição destas espécies são
inviáveis, pelo fato de afetar a forrageira, porem produtores locais
ainda utilizam esta pratica que já se comprovou afetar
significativamente o solo, influenciando na biodiversidade do mesmo

Grandes propriedades ficam inviáveis economicamente as
roçagens manuais, o controle de plantas daninhas em pastagens
auxilia significativamente no aumento de produção de forragem para
os bovinos potencializando a produção de leite e carne.

4. CONCLUSÃO

A presença de plantas daninhas é uma realidade no Brasil, em
especial em áreas de pastagens. A identificação das espécies nessas
áreas é impressindível pra o manejo corretos das plantas daninhas,
por sua vez evitando casos de resistências a herbicidas.
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RESUMO

A Controladoria é normalmente tida como um recurso disponível
apenas às grandes empresas. O objetivo principal deste artigo é
verificar o conceito e aplicação da Controladoria e os benefícios
que ela pode trazer para as micro e pequenas empresas (MPEs),
que se encontram em um ambiente competitivo e dinâmico e muitas
vezes com recursos humanos e financeiros restritos. Através de
pesquisa bibliográfica, foi levantada a importância das MPEs para
a economia brasileira e como a Controladoria pode ajudar na
questão da sustentação e continuidade dessas empresas, com
planejamento, controle e sistemas informacionais para a tomada
de decisão.

Palavras chave: Controladoria; Pequenas Empresas; Sobrevivência
Empresarial.
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ABSTRACT

Controllership is usually seen as a resource available only to large
companies. The main objective of this study is to verify the concept
and application of Controllership and the benefits it can bring for
micro and small companies (MSCs), which are in a competitive and
dynamic environment and many times with limited human and financial
resources. Through bibliographic research, the importance of MSCs
for the Brazilian economy was exposed and how Controllership can
help in the issue of sustainability and continuity of these companies,
with planning, control and information systems for decision making.

Keywords: Controllership, Small business, Corparate Survival.

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Sebrae (2018), existem no Brasil cerca de 6,4 milhões
de Micro e Pequenas Empresas (MPEs), que empregam 52% dos
empregos com carteira assinada no setor privado. Os pequenos
negócios são responsáveis por mais de um quarto do PIB (Produto
Interno Bruto) brasileiro e são os principais geradores de riqueza no
setor do comércio com representatividade de 53,4 % nesse setor e
36,3% no setor de serviços

Essas empresas estão inseridas em um ambiente cada vez mais
competitivo e dinâmico e para garantirem sua sobrevivência,
crescimento e continuidade, precisam olhar para o futuro, a fim de
identificar alternativas de ações e decisões que melhor forneçam o
atingimento de suas metas e objetivos.

Anualmente surgem milhares de novas micro e pequenas empresas
no mercado brasileiro, estimulados pelo empreendedorismo.
Contudo, essas empresas enfrentam uma série de dificuldades,
principalmente nos dois primeiros anos de existência. A taxa de
sobrevivência das micro e pequenas empresas é de 54% a 58% nos
dois primeiros anos de vida. Dentre as causas da mortalidade estão:
a falta de planejamento do negócio, falta de gestão e dificuldades
de controles de gestão (Sebrae 2014).

A Controladoria pode entrar nesse cenário de forma positiva,
dando suporte informacionais aos gestores para decisões mais
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assertivas, além de exercer o controle e manutenção necessários
aos processos da organização, visando o atingimento da missão da
empresa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 ESTUDO DE CASO

Trata-se de pesquisa bibliográfica, através de levantamento de
informações, conceitos e definições de estudiosos e especialistas da
área através de publicações, livros e teses.

Inicialmente, a pesquisa estava focada somente nas funções da
Controladoria, porém, conforme o andamento do estudo, foi visto
que as micro e pequenas empresas quase não eram mencionadas
nos informativos pesquisados. Surgiu então a questão: seria possível
a implantação da controladoria em micro e pequenas empresas?

A pesquisa então voltou-se a periódicos, livros e teses que
mencionasse esta questão e foi utilizado como base para a tal
pesquisa artigos publicados em revistas como: Revista da Micro e
Pequena Empresa (2011), Revista de Tecnologia Aplicada (2016), tese
de doutorado do Dr Márcio Luiz Borinelli e livros dos autores: Armando
Catelli,, Paulo Schimdt e José Luiz dos Santos, Peléias, Eleutério,
Oliveira, Perez Júnior e Silva.

Tais materiais foram consultados entre março a outubro de 2020
e a intensão é a continuidade e ampliação da pesquisa, com estudo
de caso e comparativos e estrutura de custos referente à implantação
efetiva de uma área de Controladoria em uma Micro e pequena
empresa.

2.2 CONTROLADORIA

De acordo com Catelli (2001, p.344), “A Controladoria é uma
evolução natural da contabilidade tradicional”. Ela é a área ou
departamento da organização responsável pelo controle,
organização, avaliação e armazenamento de informações.

De acordo com Schimdt e Santos (2006), a origem da controladoria
está ligada à Revolução Industrial e aos aspectos que esta trouxe



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

46      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

para a economia mundial. Houve a introdução de novos processos
produtivos e proliferação de indústrias e aglomerados. Neste cenário,
foi necessário um controle de gestão, visto o aumento em tamanho
e complexidade das organizações. Além disso, a globalização, as
relações governamentais com negócios da economia e o aumento no
número de fontes de capitais também tornaram o surgimento da
Controladoria essencial para as organizações.

As funções da Controladoria dependem de empresa para empresa,
no que diz respeito a tamanho e complexidade e tem a função de
pesquisar, planejar, implementar, mensurar e corrigir procedimentos
e controles da organização, com a finalidade do atingimento dos
objetivos da empresa (OLIVEIRA, 2007; PELEIAS, 2002; ELEUTERIO,
2016).

Peléias (2002) afirma que a Controladoria se baseia em princípios,
procedimentos e métodos vindos de outras áreas do conhecimento,
tais como contabilidade, administração, recursos humanos, sistema
de informação. A sua atuação está na gestão eficaz, na correta
compreensão do modelo de gestão e objetivos da empresa, numa
visão sistêmica da organização.

O profissional com a função controller é a figura responsável
pelo acompanhamento do fluxo natural das atividades que compõe
a gestão. É a peça central para o bom funcionamento das atividades
da Controladoria. Esse profissional deve ter conhecimentos
específicos da empresa (conhecimento endógeno) e do mercado que
a mesma está inserida (conhecimento exógeno). (ELEUTÉRIO, 2016;
SCHMIDT & SANTOS, 2006).

As micro e pequenas empresas possuem características próprias
de gestão, algumas delas, segundo IBGE (2001) são: baixa intensidade
de capital; altas taxas de natalidade e de mortalidade; forte presença
de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra
ocupada nos negócios; poder decisório centralizado; estreito vínculo
entre os proprietários e as empresas, principalmente em termos
contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; registros contábeis
pouco adequados; contratação direta de mão de obra; utilização de
mão-de-obra não qualificada ou semiqualificada; baixo investimento
em inovação tecnológica; maior dificuldade de acesso ao
financiamento de capital de giro e relação de complementaridade e
subordinação com as empresas de grande porte.
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Algumas características apresentadas estão relacionadas ao
ambiente externo, porém, a maioria são de natureza interna, onde
a empresa tem como agir para melhorar o desempenho dos negócios.
A questão do planejamento e controle das atividades são
fundamentais para o desenvolvimento dessas empresas para a tomada
de decisão, o que muitas vezes é feito de maneira aleatória e intuitiva
do empresário.

Embora a Controladoria tenha potencial para assegurar a
qualidade das informações e do processo decisório, acaba
encontrando resistência entre as micro e pequenas empresas devido
à falta de estudos e informações que cercam esse tema e a ideia de
que a Controladoria seria de muita complexidade e alto custo para
uma MPE (Monteiro & Barbosa, 2011).

A Controladoria pode ser fundamental para sanar algumas
características das micro e pequenas empresas que comprometem
sua continuidade, principalmente no que diz respeito ao
planejamento e controle.

3. CONCLUSÃO

O presente trabalho se justifica em função da importância e
relevância das Micro e Pequenas Empresas para a economia brasileira
e geração de empregos e como sustentar a continuidade dessas
empresas. As causas da mortalidade das micro e pequenas empresas
estão intimamente ligadas ao planejamento, controle e decisões
assertivas da organização. A controladoria aborda exatamente esses
pontos, que fazem com que as micro e pequenas empresas percam
sua sustentação. A ideia comum de que somente grandes empresas
suportam uma área de controladoria pode fazer com que os pequenos
empresários descartem o apoio informacional e de controle que essa
área pode trazer e proporcionar benefícios, deixando assim as
decisões menos assertivas e menos focadas nos objetivos da
organização.

A partir da pesquisa realizada, conclui-se que as micro e pequenas
empresas podem aumentar sua efetividade com a contratação de
uma área de Controladoria, visto que a mesma pode se adaptar à
estrutura organizacional de qualquer empresa. A implantação da
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Controladoria, através de um planejamento ponderado, dentro das
limitações de cada seguimento pode gerar retornos e eficácia quanto
a gestão da empresa, promovendo uma visão mais estratégica e
sistêmica do mercado atuante e assim contribuindo para a
continuidade e crescimento das Micro e Pequenas empresas.
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RESUMO

O presente artigo traz uma revisão bibliográfica sobre o mercado
de plantas ornamentarias e suas características e espécies, mostrando
sua importância econômica, e seu principal período de venda,
presentando que há uma perspectiva que o comercio de plantas
ornamentarias está crescendo e com isso trazendo mais olhar do
consumidor e aumentando a produção e cultivo. O presente artigo
traz enfoque em palmeiras apresentando a revisão de artigos
científicos e livros.

Palavras chave: Plantas Ornamentarias, Características, Mercado,
Comercio.

ABSTRACT

This article brings a bibliographic review on the market for
ornamental plants and their characteristics and species, showing its
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economic importance, and its main selling period, showing that there
is a perspective that the trade in ornamental plants is growing and
thus bringing more perspective consumer and increasing production
and cultivation. This article focuses on palm trees presenting the
review of scientific articles and books.

Keywords: Ornamental Plants, Characteristics, Market, Commerce

1. INTRODUÇÃO

A produção de flores vem crescendo consideravelmente no brasil,
com isso também vem ganhando mais importância econômica (KAMPF,
1997). Com esse crescimento também ganhou um status de atividade
consolidada em território nacional, com importância econômica em
vários estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Goiás, Amazonas, entre outros (ALMEIDA & AKI, 1995; CASTRO, 1998).

Segundo Claro & Oliveira (1998), a facilidade de se agregar valor,
a capacidade de diferenciação que o produto final pode sofrer e a
especificidade do produto, se traduzem em uma enorme vantagem
competitiva. Além disso a variedade de climas, solos e a biodiversidade
que existem no Brasil possibilitam a diversidade no cultivo.

Mesmo com isso a profissionalização e o dinamismo comercial da
floricultura no Brasil são fenômenos recentes, porém o mercado interno
sendo um forte consumidor, a atividade já contabiliza números
extremamente significativos. São cerca de 2,6 mil produtores que
estão cultivando em 5,2 mil hectares anualmente (IBRAFLOR, 2004).

Kampf (2002) explica a floricultura em oito tópicos: plantas
jovens; caixarias ou mudas para jardim; plantas para jardim; plantas
de vaso/floríferas; plantas de vaso/folhagens; folhas de corte; flores
de corte; e leivas e tapetes (gramas).

Segundo Claro (1998) são cultivadas aproximadamente 400
espécies e 2 mil variedades florais, o autor também cita o diagnóstico
da Ibraflor 1997, que apresenta as três espécies mais comercializadas,
em 1996, no Brasil foram as rosas, os crisântemos em maços e as
violetas que representam cerca de 50% do mercado.

Segundo Brainer (2019) a floricultura envolve várias formas de
exploração, que são flores e folhagens para corte, plantas ornamentais
em vaso, mudas de plantas ornamentais e gramas. A comercialização
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de produtos é feita de forma variada e em diferentes estruturas podendo
ser feita de forma direta ao consumidor ou ao mercado externo.

O consumo de flores e plantas ornamentais faz parte da tradição
brasileira. Atualmente, o mercado interno de flores e plantas
ornamentais movimenta cerca de 1 bilhão de reais ao ano, e estima-
se, gera 50 mil empregos (IBRAFLOR, 2004)

O consumo de plantas ornamentarias ainda é caracterizado por
forte sazonalidade, ocorrendo principalmente em datas
comemorativas, os consumidores são principalmente por pessoas
físicas, hotéis, buffets, paisagistas, decoradores e empresas
(BRAINER, 2019). Segundo Marques & Castro Filho (2003) o potencial
de crescimento de mercado é bem irregular, pois a maioria das vendas
estão concentradas em datas festivas.

O consumo de flores e plantas ornamentais faz parte da tradição
brasileira, que atualmente movimenta cerca de 1 bilhão de reais ao
ano, e gera 50 mil empregos (IBRAFLOR, 2004).

Um exemplo de plantas ornamentais é a palmeira, que segundo
o Laboratório Oikos (2007) as palmeiras são plantas pertencentes à
Família Arecaceae (Palmae) e apresentam grande importância
econômica devido à vasta utilização nos jardins tropicais. São
consideradas elementos vegetais de referência, devido às marcantes
características individuais de cada espécie (porte, formato, textura
e coloração da folhagem). Apresentam uma extensa possibilidade
de utilização, incluindo a composição de exuberantes maciços; a
orientação de caminhos, por meio de alinhamentos; a referência de
espaços e a valorização de edificações.

Segundo Trindade (2010) não é uma árvore porque seu caule não
produz madeira, o caule não atrapalha as paisagens e a raízes em
geral não invadem os espaços laterais, crescendo na direção da
gravidade (geotropismo positivo). O substrato deve ser fértil e bem
drenado e deve ser regado sempre que aparentar estar seco.

O Brasil conta com cerca de 500 espécies nativas de palmeiras.
Destas, na região do Brasil Central e áreas adjacentes são encontrados
cerca de 11 gêneros e 44 espécies, sendo que Trithrinax é endêmica,
Syagruse Butia têm ampla distribuição assim como as espécies de
Attalea, Allagoptera e Acrocomia que são comuns na região.
(LABORATÓRIO OIKOS, 2007).
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Do ponto de vista econômico praticamente todas as palmeiras
possuem seu potencial ornamental, mas até o momento algumas
das mais utilizadas são as palmeiras dos gêneros Livistona,
Pritchardia, Sabal, Schippia, Thrinax, as palmeiras reais e imperiais
(Roystonea spp.), as tamareiras (Phoenix spp.) as palmeiras rabo-
de-peixe (Caryota spp) (LABORATÓRIO OIKOS, 2007).

Palmeira Indaiá (Attalea apoda) de médio a grande porte, em
torno de 10 a 20 metros de altura. A conformação da copa é típica,
com as folhas voltadas para cima, identificável ao longe. Os frutos
são duros, 6 cm. São muito atacados por broca, o que dificulta a
germinação. Após alguma controvérsia sobre a identificação desta
espécie (a outra possibilidade seria Attalea compta) parece que se
trata mesmo da Attalea apoda. (ARVORES DO BRASIL, 2012).

        Figura 1: Palmeira Indaiá

        Fonte: (ARVORES DO BRASIL, 2012)
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O termo butiá (Syagruse Butia) pode remeter ainda, mais
especificamente, à Butia capitata, uma palmeira de até 7 m,
nativa do Paraguai, Brasil (de Minas Gerais ao Rio Grande do
Sul), Argentina e Uruguai, cujo estipe é utilizado no fabrico de
papel. De seus frutos, alaranjados, se faz geléia, licor, cachaça
e vinagre, e das sementes, comestíveis, se extrai óleo. Também
é conhecida pelos nomes de butiá-açu, butiá-azedo, butiá-
branco, butiá-da- praia, butiá-de-vinagre, butiá-do-campo,
butiá-miúdo, butiá- roxo, butiazeiro, cabeçudo, coqueiro-azedo,
guariroba-do-campo e palma-petiza. No estado do Rio Grande
do Sul esta palmeira também é conhecida como jerivá. (PORTAL
SÃO FRANCISCO, 2012).

Figura 2: Butiá

Fonte: (LURING, 2011)
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De acordo com Lorenzi (2012) a semeadura deve ser feita em
locais sob telados ou estufas, quando há a impossibilidade desses
locais os canteiros devem ter uma cobertura suspensa para evitar a
radiação direta do sol.

As palmeiras podem ser plantadas no local definitivo em qualquer
época do ano. Contudo, os meses quentes e chuvosos são os melhores
por apressarem o desenvolvimento. O plantio é feito em covas de
tamanho proporcional ao porte das plantas. (LORENZI, 2012).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 MATERIAL E MÉTODOS

Para realizar essa pesquisa foi usada uma pesquisa bibliográfica,
em livros e artigos sobre o tema, através de pesquisa sobre o assunto
e discussões sobre o tema durante as aulas.

O segmento de flores e plantas ornamentais no Brasil se caracteriza
pelo ambiente fortemente concorrencial (PEROSA et al., 2001). Havia
poucas floriculturas que eram as mais tradicionais nas capitais e em
cidades maiores e, nas demais cidades do País, quase sempre não se
encontravam lojas. Hoje em dia, a produção se alastrou por todo o País,
e no varejo há sérios problemas com a venda informal, que desvaloriza o
produto, e com os supermercados, que compram diretamente do produtor
ou grandes atacadistas e oferecem preços mais acessíveis.

No mercado de flores e plantas ornamentais, duas linhas de venda
podem ser exploradas: a de valor agregado (floriculturas) e a de
consumo de massa (gardens centes, supermercados, etc.). No Brasil,
como as flores são vendidas para presentes, o mercado estruturou-
se sobre as lojas de flores (CASTRO, 1998).

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da pesquisa foi observado que o cultivo de plantas
ornamentais se encontra dividido em setores que facilitam suas
produções, padronizações e comercialização, por isso o mercado se
encontra dividido em três setores; flores e folhagens de corte, plantas
envasadas e plantas para paisagismo.
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Uma das plantas ornamentais como grande importância enomica
e que foi discorrida sobre algumas espécies no presente artigo são
as palmeiras, que tem sua utilização em grande parte em jardins
tropicais. Economicamente praticamente todas as palmeiraspossuem
potencial ornamental, mas so algumas são utilizadas para esse fim,
como as dos gêneros Livistona e Pritchardia.

Em território brasileiro as palmeiras estão presentes em várias
formações vegetais, sendo que já foram identificados 43 gêneros e
cerca de 200 espécies; existem espécies com ocorrência em áreas
alagáveis em áreas de semiárido e outras da Amazônia como o jerivá
que é amplamente utilizado em espaços públicos (praças, canteiros)
da região sudeste.

3. CONCLUSÃO

O tema pesquisado tem vasto material a disposição e foi um
facilitador para o andamento do artigo, ficou claro nas observações
realizadas que este ramo da floricultura requer baixo investimento,
sendo preciso pouca ou nenhuma infraestrutura, o ramo de plantas
ornamentarias apesar de inconsistente ainda no Brasil, pois sua
principal fonte de lucro ainda é em datas comemorativas, se mostra
competitivo, apresentando variedade de produtos e de possibilidades,
trata-se de um cultivo simplificado, exigindo pouca tecnologia e
que se constitui em uma alternativa viável para a agricultura familiar,
ainda com isso é um ramo que apresenta considerável avanço
econômico.
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RESUMO

A estatística é um dos meios mais importantes utilizados em diversos
setores pois ela possibilita realizar cálculos afim de ajudar na solução de
problemas e na tomada de decisões, um dos principais setores em que
ela é mais utilizada é o setor agrícola, pois com a estatística diversos
projetos podem ser realizados, como cálculos importantes para a produção
da lavoura. A estatística apresenta diversas funções na agricultura assim
como a venda de insumos, cálculos como o espaçamento, profundidade,
manutenção de máquinas, administração de propriedades rurais,
consultoria e venda de plantas. Reconhecer que a estatística é muito
importante para os nossos dias vai ajudar a entender mais como ela
funciona e assim colocar ela mais em prática em nosso trabalho.

Palavras-chave: Administração, Agronegócio, Cálculo.

ABSTRACT

Statistics is one of the most important means used in several
sectors because it makes it possible to perform calculations in order
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to help in solving problems and in decision making, one of the main
sectors in which it is most used in the agricultural sector, because
with the diverse statistics of projects can be performed, as important
calculations for crop production. Statistics has several functions in
agriculture as well as the sale of inputs, calculations such as spacing,
depth, maintenance of machines, management of rural properties,
consultancy and  sale of plants. Recognizing that statistics is very
important for our day will help to understand more how it works and
thus make it more practical in our work.

Keywords: Administration, Agribusiness, Calculation.

1. INTRODUÇÃO

A estatística revolucionou a ciência por fornecer modelos úteis
que melhoraram o processo de pesquisa na direção de melhores
parâmetros de investigação, permitindo orientar a tomada de decisão
em diversos setores (SALSBURG, 2009). Para Stigler (1986), os
métodos estatísticos foram criados como uma mistura de ciência,
tecnologia e lógica para a solução de problemas em várias áreas do
conhecimento. Atualmente, o uso da estatística está em praticamente
tudo, o uso de gráficos e tabelas são os mais usados. Dados numéricos
são usados para aprimorar e aumentar a produção pois auxiliam em
entender melhor a população e organizar gastos com saúde,
educação, saneamento básico, infraestrutura, entre outros. Na
agricultura a estatística desenvolve o mesmo princípio, ela é muito
utilizada nesse setor para diversos fins. Dessa forma, o presente
trabalho teve como objetivo descrever a importância da estatística
no setor agrário assim como seus principais usos na área.

De acordo com a problemática exposta acima, o presente trabalho
possui como objetivo principal demonstrar a aplicação da estatística
em ambientes agrícolas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Estatística

O termo “estatística” começou a ser usado primeiro com a função
de registro de dados e a elaboração de tabelas e gráficos para
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descrever de forma resumida um determinado país em números.
Depois de muito tempo a estatística evoluiu, se tornando uma ampla
e complexa

ciência, obtendo conclusões sobre o conjunto todo por meio de
amostras representativas (MATSUSHITA, 2017). A estatística pode ser
definida como sendo um conjunto de métodos especialmente
apropriados à coleta, à apresentação, à análise e à interpretação de
dados de observação, com o objetivo de se compreender uma
realidade específica para a tomadas de decisões (MATSUSHITA, 2017).

2.2 Importância

A estatística agrícola proporciona uma melhor apreciação e
avaliação da situação da agricultura na economia para quem está
envolvido. Ela ajuda a reunir informações que auxiliam na formulação
de políticas públicas, assim como no planejamento e na tomada de
decisões pelas instituições governamentais (CASER, 2009) A estatística
também fornece dados básicos para a pesquisa científica e a extensão
rural, em especial no campo socioeconômico e informações a
entidades privadas e aos agricultores afins de auxiliá-los no
planejamento de suas atividades (CASER, 2009).

2.3. Aplicações na agricultura

O uso da estatística na agronomia é de suma importância,
utilizado para analisar banco de dados, planejar palestras, workshops,
contribuindo para o profissional obter informações de dados, projetos
e pesquisas, tudo isso com o objetivo de melhorar a produção da
lavoura, e compartilhar o conhecimento para outros na area (DUARTE,
2016). A estatística é o meio principal usado na agricultura, ela é
importante para se realizar diversos projetos e cálculos. Veja alguns
exemplos de uso da estatística em meio rural (DUARTE, 2016).

2.3.1. Pesquisas em estatística

De forma mais precisa, a estatística se preocupa com:

· Coleta, organização, sintetização e a apresentação de dados;
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· Medição da variação nos dados e levantamento de dados;

· Estimativa dos parâmetros da população e a determinação
da precisão das estimativas;

· Aplicação dos testes de hipótese em relação aos parâmetros;

· Análise da relação entre duas ou mais variáveis.

Outro ponto importante é que a estatística pode ser dividida em
dois tipos:

· Estatística descritiva: que procura os melhores métodos para
coletar, ordenar e sumarizar os dados dos experimentos.

· Estatística experimental: que fornece os métodos de análise
e interpretação dos resultados dos experimentos.

3. CONCLUSÃO

Como foi mostrado neste trabalho, a estatística é importante
em todos os setores, principalmente o agrícola, pois a mesma ajuda
nas tomadas de decisões para assim se ter uma boa produção, além
de ajudar no planejamento de projetos de extensão agrícola. E
importante reconhecermos como a estatística pode ser aplicada em
nosso meio, pois assim vamos ter certeza que ela é necessária para
se realizar todo tipo de trabalho que precisamos.
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RESUMO

O aumento na elaboração de jardins modernizados é um cenário
atual, países de clima tropical valorizam as palmeiras como espécies
símbolo. O trabalho teve como objetivo avaliar a venda de Areca-
bambu (Dypsis lutescens), no mercado interno e práticas que
melhoram a questão visual da espécie em ambiente paisagístico. Se
notou que o Brasil ainda tem um enorme caminho a traçar no meio
ornamental, mas com o passar dos anos tal marco poderá ser atingido
se continuar neste crescimento gradativo.

Palavras chave: areca-bambu, ornamental e palmeira.

ABSTRACT

The increase in the elaboration of modernized gardens is a current
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scenario, countries with tropical climate value palm trees as symbolic
species. The work aimed to evaluate the sale of Areca-bamboo (Dypsis
lutescens), on the domestic market and practices that improve the
visual issue of the species in a landscape environment. It was noted
that Brazil still has a huge path to trace in the ornamental
environment, but over the years, such a milestone could be reached
if it continues in this gradual growth.

Keywords: areca-bamboo, ornamental and palm.

1. INTRODUÇÃO

O designer de ambientes tanto internos como externos ganhou
um grande espaço não só no brasil e sim no mundo. A utilização de
jardins de invernos e espécies tropicais em residências se tornou
muito visada pela população, é um investimento diga-se de passagem
alto, mas que encanta os olhos, e causa a admiração de quem ô vê.
No Brasil grande parte do território é de clima tropical, para combinar
com esse cenário uma das plantas mais usadas são palmeiras. O uso
delas junto a cenários providos de fontes de água como piscinas e
fontes deixam o local com uma aparência diferenciada.

A Areca- Bambu (Dypsis lutescens) é uma das palmeiras de grande
utilização no cenário paisagístico brasileiro em diversos projetos
ela está presente, seja num jardim com um gramado ou em vasos
num ambiente interno. No ambiente interno ela não obtém um
grandioso crescimento como em um externo. Por esta maneira
pessoas até desconfiam que seja a mesma espécie. Em casas de
venda de material paisagístico é bem comercializada por sua beleza
e combinação com pedras de seixo. Vista por admiradores ela
começou a ganhar um espaço no meio comercial muito grande. A
região sul e sudeste do país são as que mais comercializam espécies
ornamentais gerando renda para viveiristas daquele ambiente
(SCHMIEDT,2001), que adotam essa prática para quebrar a monotonia
das grandes culturas.

A comercialização no mercado externo ainda não é grande coisa
apesar de ter um aumento significativo, a cidade de Holambra-SP
influencia diretamente no comercio de plantas ornamentais do estado
de São Paulo, tendo ao longo do ano festas que comemoram esse
título da cidade
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A areca-bambu é uma das espécies que se encaixam nestas plantas
comercializadas sendo necessário um bom manejo da mesma, para
que sua beleza possa ser notada. Plantas que plantas não se
desenvolvem em projetos de jardinagem, podem trazer prejuízos
catastróficos aos proprietários, uma empresa especializada no meio
ornamental é o mais indicado para quem quer começar um jardim
que enfeite a residência (KAMPF,2000).

Projetos ornamentais podem ter um alto custo, a analise desses
preços são essenciais na elaboração de um novo jardim, além das plantas
adequadas a areca-bambu pode ser encontrada em variadas casas de
vegetação regionais, uma espécie que com toda certeza e junta a outros
elementos de enfeite pode tornar o jardim deslumbrante.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Morfologia

A Areca-bambu (Dypsis lutescens), pertence à família Arecaceae,
uma planta monocotiledônea originada do clima tropical da Ilha de
Madagascar, as bainhas possuem cor de verde-pálida a amarelada.
Contém um porte de 3 a 8 metros, folhas grandes pinadas e recurvadas,
os estipes são providos de anéis em seu contorno. Possui pequenas
flores brancas, porém no meio paisagístico a parte vegetativa é mais
valorizada, esta planta se desenvolve a meia sombra, e a sol pleno,
mas na segunda opção pode causar amarelecimento nas folhas, não
mostrando sua alta qualidade de beleza. Sua multiplicação pode ser
por sementes ou divisão das touceiras, espécies de alta idade tem a
resistência ao transplante e tolerância ao frio leve (LORENZI,2004).

2.2. Manejo

Plântulas jovens não toleram estresse hídrico e excesso de luz solar,
para todas as espécies vegetais a adubação é uma prática que deve ser
difundida cada vez mais (HAAG, et. Al., 1989), pois potencializa a
disponibilidade de nutrientes para as plantas influenciando na coloração
das folhas. A Acareca- bambu obtém um bom desenvolvimento em solos
de alta fertilidade com uma boa drenagem, a adição de matéria orgânica
para essa planta é viável e bem aceita. Ela precisa ser constantemente
regada, é fundamental que não haja excesso de água acumulada, pois
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podem causar o crescimento de fungos e bactérias que prejudicam á
palmeira. Para plantas cultivadas em vasos a presença de luz é
fundamental em ambientes internos algumas plantas não recebem uma
boa quantidade de luz solar e podem estagnar o crescimento pois
interfere na produção de foto assimilados, se tiver a oportunidade de
deixá-la em pleno sol durante a parte da manhã, ou no finalzinho da
tarde, pode aumentar o vigor da planta (LORENZI,2004).

2.3. Utilização com outros elementos paisagísticos

A Acareca- bambu pode ser consorciada com gramas e pedras
num jardim atribuindo uma característica paradisíaca ao local.
Usadas em vasos, no interior de residências e estabelecimentos
com função decorativa. Além de introduzir um charme próximo a
piscinas e fontes decorativas.

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/c5/d9/5f/c5d95f526fa8a0a01505979
ebe97627e.jpg
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2.4. Fator econômico

O preço para a aquisição de sementes e estipes da espécie Areca-
bambu é diversificada, cada casa de vegetação impõe um preço
diferente, diversos fatores podem influenciar no valor de produtos
ornamentais, vasos substratos adubos podem modificar de região
para região. Algumas espécies ornamentais são exportadas para a
venda no país, já essa palmeira tem uma fácil multiplicação sendo
elaborada pelos próprios viveiristas que as comercializam. As
palmeiras são muito utilizadas em projetos a maior parte delas atende
o mercado interno, a exportação de espécies paisagísticas ainda é
um cenário em desenvolvimento em nosso país (EVANGELISTA, et.
Al.,2006).

Segundo (LANGE, 2012), a exploração na área de paisagismo foi
impulsionada no Brasil e buscou atingir mercados internos e externos,
isso diversifica a geração de renda para pequenos produtores, já
que se trata de uma alternativa de baixo investimento e alto retorno
econômico quando atinge os devidos consumidores finais.

Com base nas informações apresentadas, a adubação é
importante desde as monoculturas até projetos paisagísticos
maximizando o vigor e  a beleza das plantas, atribuindo benefícios
para os vegetais com a suplementação de nutrientes que auxiliam
para que as plantas se mantenham num maior período de tempo em
um jardim, avaliar a característica morfológica da planta pode ajudar
a diferenciar uma espécie de outra, o conhecimento nessa área é
imprescindível para um profissional desse ramo.

O bom manejo de um projeto paisagístico é necessário para que
o proprietário não seja prejudicado financeiramente, existe um
variado repertório de empresas que dispõe estes serviços, um setor
que está crescendo gradativamente e deve ser influenciadas por
pessoas que desejam dar um “up” em seu ambiente de trabalho ou
residencial.

Segundo (EVANGELISTA, et. Al.,2006), a avaliação de viveiristas
da região centrar do Brasil mostrou a frequência de venda de
palmeiras, comercializadas por empresas e o perfil delas,
provavelmente para fins paisagísticos.
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3. CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas é possível notar que o
setor paisagístico brasileiro está crescendo, o uso de palmeiras nos
projetos ornamentais vem ganhando espaço, o mercado interno é
um grande consumidor dessas espécies, a nutrição, irrigação e
necessidade luminosa são fatores que quando bem manejados
aumentam o vigor das plantas atribuindo a elas maior beleza. O
mercado paisagístico é influenciado pela demanda e oferta de
espécies, estando diretamente ligada ao modismo das plantas que
irão participar de um jardim.
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RESUMO

Na atualidade a cultura do amendoim sofre de tecnologia e
estudos para melhoramento, seja genético ou para aumento de
produção, por conta de ser uma cultura que está crescendo muito
em nosso país e pelo estado de São Paulo ser uns dos principais
produtores começamos a desenvolver algumas pesquisar sobre a
cultura. O presente trabalha teve como objetivo, testar produtos
biológicos a base de fungos e bactérias para aumentar a absorção
de nutrientes na cultura do amendoim, assim levando a um aumento
de produtividade e uma maior economia para o produtor.

Palavras chaves: Arachis hypogaea, leguminosa
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ABSTRACT

Nowadays the peanut culture suffers from technology and studies
for improvement, whether genetic or to increase production, because
it is a culture that is growing a lot in our country and the state of
São Paulo being one of the main producers we started to develop
some research about culture. The purpose of this work was to test
biological products based on fungi and bacteria to increase the
absorption of nutrients in the peanut culture, thus leading to
increased productivity and greater savings for the producer.

Keywords: Arachis hypogaea, legume.

1. INTRODUÇÃO

A cultura se origina-se na América do Sul, uma leguminosa de
grande importância vegetal, uma das principais leguminosas
cultivadas no brasil e no mundo, com uma área aproximada de 20
milhões de hectares e uma produção que chega a 23 milhões de
toneladas por ano. No Brasil, a cultura já foi uma das mais
rigorosas no mercado nacional oleaginosas, a partir da década de
1980, tivemos uma grande reviravolta no agronegócio através da
cultura, por falta de tecnologia e de mercado. O estado de são
Paulo está liderando a produção com média de 80 da produção
geral. Em 2010 o brasil exportou 54 mil toneladas de semente e
esse número só vem aumentando. Através de dados fornecidos
pelo instituto de Econômica Agrícola (IEA-APTA) mostram que a
produção do grão no ano de 2019, foi aproximadamente de 602,9
mil toneladas, produzidas em 1,5 mil propriedades, que se
encontram no interior de são Paulo, principalmente em
Jaboticabal, Presidente Prudente, Tupã, Marilia, Barretos, São José
do Rio Preto, Assis, Lins Catanduva e Ribeirão Preto. O Valor em
média de produção do grão foi de R$ 1,03 bilhões (BIOLOGIA E
CIENCIAS 2004)

As leguminosas são famosas pela capacidade de fixação de
nitrogênio no solo, assim deixando grande parte do nitrogênio
absorvido no solo, onde será utilizado na próxima cultura.
(CANAONLINE,2018) Os responsáveis pela fixação de nutrientes são
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as bactérias do gênero Rhizobium, não só como o nitrogênio mais
todos os nutrientes. As bactérias aumentam o número de micorrizas
que são nódulos que fazem a absorção. A cultura também utilizara o
nitrogênio que se encontra no solo para iniciar seu desenvolvimento,
por conta do grande potencias de fixação. Ao decorrer do tempo e
pela experiência do produtor, perceberam que quando a uma
porcentagem maior de nitrogênio ela germinara mais rápido por conta
do nitrogênio ser responsável pelo crescimento das plantas. Por conta
disto, o produtor começou a fazer adubação nitrogenada no plantio,
fazendo a mínima dose possível.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido na fazenda experimental nova faef
1, foi desenvolvido com testes casualizados com uma área de 4 ruas
de 0,90 cm, por 5 metros de comprimento, sendo repetido 4 vezes.
Como podemos observar na imagem

O foco da pesquisa foi fazer aplicações de produtos comerciais,
biológicos para que o produtor não necessitaria fazer a adubação
nitrogenada, assim a planta utilizara o nutriente que estaria presente
ao solo, e o qual ela iria fixar.

O trabalho teve 5 tratamentos, sendo uma testemunha e 4
produtos a base de bactérias e fungos benéficos a cultura, sendo
eles, tratamento 1 Trichodermil  que é um fungicida biológico
extraído do fungo Trichoderma harzianum, tratamento 2 ‘’Recharge’’
é um produto importado composto por um blende  de bactérias do
gênero  Bacillus e fungo Trichoderma, tratamento 3 ‘’Quartzo’’
composto de  Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis tratamento
4‘’Solo premio’’, fertilizante orgânico a base de humos, bagaço de
cana e esterco bovino. Todos foram aplicados sobre a recomendação
do fabricante e com o mesmo intervalo de aplicação. Foi realizado
as aplicações com intervalos de 15 dias.

Uma das dificuldades que encontramos, foi a falta de produtos
biológicos registrados para a cultura, por conta disso, temos que
pesquisar produtos de biológicos utilizados em outras culturas.
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2.2 Resultados e discussão

Como podemos visualizar os gráficos a seguir, tivemos resultados
distintos, sendo assim, podemos relatar que a planta respondeu aos
produtos de diferentes maneiras.

Figura 1. Foto tirada de autoria própria, no local do experimento na fazenda Nova
Faef 1

Figura 2. Exemplo de um delineamento em blocos casualizados
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3. CONCLUSÃO

Com os testes avaliados concluímos que o teste 2 teve um maior
desenvolvimento e produtividade, dando uma produção de 654 sacas
por alqueire, dando um aumento de 254 sacas ao produtor, podemos
destacar que todos os produtos deram um aumento de produção,
assim deixando claro que o uso de produtos biológicos e bactérias é
viável a produção.
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RESUMO

Estudos na área de matologia envolvendo processos de amostragem
e estudo da comunidade infestante são de difíceis execução
decorrentes da biologia, variabilidade de distribuição e ocorrência
das espécies nos diferentes ambientes agrícolas. Nesse sentido, a
presente revisão busca abordar alguns aspectos sobre a amostragem
de plantas daninhas em campos agrícolas. Existem diversos
procedimentos para amostragem e análise dos dados obtidos em
campo. Cabe ao avaliador dispor de conhecimento suficiente para
adequar ao objetivo desejado. Assim, torna-se importante que mais
estudos sejam desenvolvidos acerca de tais procedimentos para que
possa avaliar assertivamente em diferentes condições edafoclimáticas.
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Palavras chave: agroecossistemas, amostragem, fitossociologia,
herbicidas, plantas daninhas,

ABSTRACT

Sampling and studies process in Weed Science are difficult to
carry out due to weed biology, variability of distribution and species
occurrence in many agricultural environments. Therefore, this review
will approach some aspects of the weed sampling in agricultural
fields. There are several procedures for sampling and analyzing data
obtained in the field. However, the researcher needs to have enough
knowledge to use for the specific target. Thus, it is important that
more studies are develop using these procedures for evaluating
properly under different edaphoclimatic conditions.

Keywords: agroecosystems, herbicides, phytosociology, sampling,
weeds.

1. INTRODUÇÃO

A ciência das comunidades vegetais, suas relações e processos
com o ambiente que venham a modificar essas comunidades, segundo
Oosting (1956) e Harper (1977), é chamado de fitossociologia. Esse
conceito é relacionado à ecologia funcional, buscando compreender
como e por que sistemas ecológicos, e seus componentes interagem
diferentemente em ambientes diversos (GARNIER; NAVAS, 2012).

Um estudo fitossociológico considera três princípios: o analítico
(retrata o tamanho da superfície do inventário, características do
local de amostragem e variáveis como abundância, densidade,
dominância e sociabilidade das espécies vegetais), o sintético
(referente à frequência das espécies) que compõem a comunidade
vegetal) e sintaxe (estabelece a hierarquia fitossociológica) (BRAUN-
BLANQUET, 1968; OOSTING, 1956; ROBERTS, 1989; ROBERTS, 1989).
Portanto, considera-se que a vegetação varia em escalas espaciais,
definidas pelo tamanho das unidades amostradas e que vários padrões
podem ser detectados apenas com a alteração na escala de observação,
de modo que o tamanho da unidade de amostragem influencia a análise
dos padrões espaciais das populações de plantas (OSTERMANN, 1998).
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Levantamentos fitossociológicos têm sido aplicados a estudos
sobre agroecossistemas, especialmente em relação às populações
de plantas daninhas nas lavouras (SANTOS, et al. 2016). De maneira
geral, esses estudos permitem determinar períodos de controle e /
ou coexistência entre culturas e plantas daninhas e, através dos
índices fitossociológicos, é possível determinar as espécies mais
importantes nos diferentes períodos de crescimento da comunidade
(CONCENÇO et al, 2013).

O processo de amostragem de plantas daninhas é um processo
que apresenta dificuldades devido as características intrínsecas de
plantas daninhas, como dormência, reprodução, disseminação de
propágulos e condições ambientais, além da desuniformidade de
distribuição no ambiente.

Entretanto, para entender a aplicabilidade dos estudos
fitossociológicos para espécies de plantas daninhas nas lavouras, é
necessário entender a base ecológica e determinar os métodos mais
apropriados a serem utilizados no levantamento de campos
agricultáveis (CONCENÇO et al, 2017). Nesse sentido, o objetivo desta
abordagem é descrever os métodos de levantamento, objetivos e
principais limitações.

2. DESENVOLVIMENTO

2.2 Levantamento da flora infestante

2.2.1 Distribuição espacial

O padrão de distribuição espacial das plantas pode ser aleatório,
agrupado (agregado) ou regular. A determinação da forma de
agrupamento pode ser obtida através dos métodos dos índices de
Payandech, Morisita, Dispersão de McGuines e Dispersão de Fracker
e Briscle.

O grau de agregação reflete ao coeficiente de variação dos dados
obtidos e permite a comparação entre as populações com números
de indivíduos diferentes, pois é uma relação entre o valor da variância
e da média (PITELLI, 2000).

A distribuição aleatória de indivíduos ocorre de forma
independente em determinada área, nesse caso a variância é igual a
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média, típica de distribuição de Poisson. A distribuição regular ocorre
quando a variância é menor que media, caracterizado pela
distribuição em que um indivíduo limita a ocorrência de vizinhos,
ocorrendo a afastamento dos indivíduos da população. Quando a
variância é maior que a média, a distribuição é agregada, assim
verifica-se que a presença de um indivíduo aumenta a probabilidade
e ocorrência de outros, levando a agregação dos mesmos (WILES et
al, 1992).

No caso de plantas daninhas essa agregação é devida as
características no sistema reprodutivo. Quando ausentes mecanismos
eficientes de dispersão, a disseminação dos propágulos é próxima a
planta mãe, condicionando a ocorrência de reboleiras e expressão
da agregação entre indivíduos. Essa dispersão pode ser descrita por
distribuição binomial negativa ou outras distribuições compostas.

2.2.2. Área e tamanho da amostra

Além da identificação correta dos padrões, a precisão empírica
desse método também depende do número e tamanho dos
amostradores individuais (PANDEYA, PURY e SINGH, 1968).
Considerações feitas por Barbour et al. (1998) para campos aráveis
sobre a forma, infere que estas devem ser preferencialmente
quadrada, com comprimentos laterais iguais, reduzindo os riscos de
a amostragem seguir um padrão. Formas retangulares resultam em
maior perímetro do amostrador aumentando assim o efeito de borda
(CONCENÇO et al, 2013).

O tamanho da amostra considera-se ótimo quando o atributo de
interesse tende a estabilidade, quando o incremento de novas
unidades amostrais resulta em alterações relativamente menores
no atributo avaliado.

A área mínima representativa é a menor área que representa a
comunidade vegetal, que pode ser obtida através da avaliação de
parcelas pequenas (1 m2) separadamente. Prosseguindo o
levantamento até não serem registradas novas espécies. A soma
dessas parcelas indica a área mínima representativa. O gráfico da
curva de espécie por área pode representar visualmente os resultados
da amostragem (MONQUERO, 2013).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      83

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

O tamanho do amostrador é mais importante que o formato,
pois os dados são do tipo frequência. Sendo que, o tamanho correto
do quadrado é de maior relevância, pois o teste qui-quadrado poderá
ser usado para decidir sobre alguma associação específica entre duas
espécies de plantas daninhas, ocorre com mais frequência do que
seria esperado por acaso (BARBOUR, et al, 1998). Os tamanhos de
quadratura apropriados para o estudo de plantas pequenas são de
10x10 ou 25x25 cm (MOORE; CHAPMAN, 1986). Quanto maiores as
ervas daninhas a serem estudadas, maior deverá ser o tamanho do
quadrado. Pois quanto maior o indivíduo, maior sua circunferência
de influência sobre a vegetação próxima.

2.2.3. Método de amostragem

O método Relevé consiste em adicionar unidades amostrais na
área, efetuando a identificação e contagem das espécies
pertencentes em cada amostrador. É necessário realizar quantas
amostragens forem necessárias para que o número de espécies tenda
a estabilização (CONCENÇO et al 2017).

O método de quadrados aleatórios busca encontrar padrões
subjetivos dentro da comunidade a serem amostrados e realizar
amostragens de maneira a não favorecer um padrão particular
(BARBOUR et al, 1998; PANDEYA; PURI e SINGH, 1968). Isso significa
que, para que os dados sejam confiáveis, a amostragem deve ser
realizada o mais aleatoriamente possível (CONCENÇO et al, 2017).

Pandeya et al. (1968) descreve dois métodos para amostragem
da área ao usar o método de quadratura aleatória: “aleatório” e
“transectos”. No que diz respeito às amostragens aleatórias, existem
três subtipos: “mesmo espaçados”, “distribuição aleatória” e
“aleatória por zonas”.

Outro método de amostragem é a avaliação visual, consiste em atribuir
notas visuais de porcentagem de infestação a partir da porcentagem de
cobertura da área por determinada espécie em relação a área descoberta.
No entanto, é uma avaliação muito subjetiva, encontrando resultados
satisfatórios em áreas pequenas de até 18 m2, o que torna difícil a predição
e agrava o risco de erros quando aumenta-se a área mínima e o número
de estratos (PEREIRA, 2011 apud MONQUERO et al 2013).
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Para tentar contornar a subjetividade desta avaliação alguns
autores têm proposto o emprego do “Método de pontos”, que consiste
na disposição de cordões ou bastões perpendiculares a superfície do
solo, contabilizando as plantas que tocam na estrutura, e assim
inferindo a cobertura do solo.

Métodos fotográficos também podem ser empregados uma vez
que constituem na sobreposição de grade quadriculada às fotos
projetadas. Os melhores ajustes são obtidos pelo número
significativamente maior de pontos utilizados, aumentando a precisão
de estimativa em baixas densidades de plantas daninhas. Entretanto,
é um método trabalhoso e demorado, devido ao elevado número de
pontos envolvidos (RIZZARDI; FLECK, 2004)

A estimativa precisa da cobertura foliar em baixas densidades
de plantas daninhas é uma das principais limitações aos métodos
fotográficos e, principalmente, ao método do ponto quadrado. Além
disso, é um método que requer conhecimento de informática e
equipamento computacional que, em geral, ainda não fazem parte
do cotidiano da maioria dos agricultores (RIZZARDI; FLECK, 2004).

2.3. Análises fitossociológicas

Densidade (ou abundância) é o número de plantas enraizadas
em cada quadrado. A densidade média por quadrado de cada espécie
pode ser extrapolada para qualquer área de unidade conveniente.
Frequência, é a proporção do total de quadraturas que contém pelo
menos um indivíduo de uma dada espécie.

De acordo com Barbour et al. (1998), a frequência no método
quadrático aleatório é aproximadamente equivalente à sociabilidade
no método relevante, porque a própria frequência não pode ser obtida
no último devido ao seu ponto de amostragem único. Mueller-Dombois
e Ellenberg (1974) consideram densidade e abundância como
parâmetros diferentes, porém, ambos são baseados nos mesmos
dados brutos, número de indivíduos.

2.3.1. Índices de diversidade

Os índices de diversidade mais amplamente utilizados são
Margalef (á), Menhinick (Dm), Simpson (D) e Shannon – Weiner
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modificado (H’), além da própria densidade de espécies (GUREVITCH;
SCHEINER e FOX, 2009). O índice de Margalef (1958) é usado para
estimar a biodiversidade de uma comunidade com base na
distribuição numérica dos indivíduos das diferentes espécies de
acordo com o número de indivíduos na amostra analisada.

O índice de Simpson considera a abundância de espécies na
amostra, sendo menos sensível à riqueza de espécies (SIMPSON, 1949;
BARBOUR et al., 1998). O H ‘de Shannon-Weiner, por outro lado, é
mais sensível a espécies raras (BARBOUR et al., 1998).

Outro coeficiente amplamente utilizado é o da uniformidade (E’),
baseado na diversidade de Shannon-Weiner. Esse índice reflete o
grau de dominância de espécies em uma determinada comunidade
(MAGURRAN, 2003). McManus e Pauly (1990), no entanto, é proposto
o uso de um coeficiente de derivação, Shannon-Weiner Evenness
Proportion, capaz de avaliar tendências de estresse em determinado
ambiente ao longo do tempo.

O índice de Menhinick (Dm) é baseado na relação entre o número
de espécies e o número total de indivíduos observados, o que aumenta
juntamente com o tamanho da amostra (WHITTAKER, 1962).

2.3.2. Correlação de amostragem

Os coeficientes de similaridade binária mais frequentemente
usados, baseados no número de indivíduos são Jaccard, Sørensen,
Sørensen- Dice, combinação simples, Ochioi e similaridade
assimétrica (BARBOUR et al., 1998; GUREVITCH; SCHEINER e FOX et
al., 2009). Entre eles, o mais preciso para a maioria das situações é
Jaccard (J).

Apesar de valores resultantes distintos, considera-se áreas
similares quando índice de Jaccard é maior que 25, e para o índice
de Sørensen similaridades maiores que 50 são consideradas elevadas
(GALVÃO et al 2011 apud MONQUERO, 2013).

O coeficiente de Sørensen dá um peso maior para as duplas
presenças,  pois são um indicativo de semelhança mais intenso. No
entanto, o índice de Sørensen é sensível as variações na riqueza
entre as localidades, enquanto Jaccard relaciona o número de
espécies em comum com o número total de espécies exclusivas
(BARBOUR et al, 1998; MOORE e CHAPMAN, 1986).
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2.3.4. Clusters e dendogramas

As áreas podem ser agrupadas por análise de agrupamento,
considerando apenas a característica qualitativa (presença ou ausência
das espécies), de acordo com as diferenças obtidas pelo inverso da
matriz de similaridade de Jaccard. O agrupamento hierárquico deve
ser obtido a partir da matriz de distância (dissimilaridades) (BARBOUR
et al., 1998) usando o Método de Grupos de Pares Não Ponderados
com Média Aritmética (UPGMA) (SNEATH e SOKAL, 1973).

Após a análise de agrupamentos, a validação do agrupamento
deve ser realizada pelo coeficiente de correlação cofenética, obtido
pela correlação linear de Pearson entre a matriz cofenética e a matriz
original de distâncias (SOKAL e ROHLF, 1962). O coeficiente cofenético
deve ser igual ou superior a 0,85, o que indica que o agrupamento
reflete adequadamente os dados originais (SOKAL e ROHLF, 1962).

3. CONCLUSÃO

Os estudos fitossociológicos são ferramentas importantes para
entendimento da dinâmica e interações de espécies daninhas em
ambientes agrícolas. A disponibilidade de métodos deste tipo de
análise é diversa, cabendo ao avaliador dispor de conhecimento
suficiente tanto das aplicações e limitações de cada um para que
possa fazer emprego adequado em diferentes situações.

Tais estudos oferecem resultados sobre as tendências da variação
de importância das populações de espécies daninhas em uma dada
cultura, na maioria das vezes decorrente das práticas de manejo
adotadas.

Ao dispor de informações sobre, dinâmica e biologia de espécies,
interferências e consequências de práticas de manejo, torna-se
possível planejar programas de manejo de plantas daninhas visando
sustentabilidade dos sistemas produtivos.
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RESUMO

A murcha de esclerotium (Sclerotium rolfsii) é uma das mais
importantes e frequentes doenças que atingem a cultura do
amendoim (Arachis hipogeae)  no Estado de São Paulo,
apresentando potencial destrutivo, atingindo praticamente todos
os estádios de desenvolvimento da planta. Como alternativa, há
o manejo de biocontrole que se dá através de diferentes interações
entre microrganismos. Foram utilizadas soluções biológicas
contendo Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtillis e Bacilus
pumilus, que possuem ação contra o fitopatógeno. O delineamento
experimental inteiramente casualizado (DIC), com sete
tratamentos  e quatro repet ições. Os tratamentos nas
concentrações 175 mL ha-1 (T7) e 150 mL ha-1 (T6) é capaz de inibir
o crescimento micelial do fungo Sclerotium rolfsii, assim como a
produção de escleródios.

Palavras chave: Arachis hipogeae. Bacillus. Biocontrole. Murcha
de Sclerotium.
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ABSTRACT

The Wilted by Esclerotium (Sclerotium rolfsii) is one of the most
important and frequent illnesses that attacks the groundnut crop
(Arachis hipogeae) in São Paulo State presenting a destructive
potential and attacks practically every  phases of  the plant
development. As a solution there is a management of biocontrol
that occurs through different interactions among microorganisms.
Inside this experiment was used biological solutions with Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus subtillis and Bacilus pumilus which gets
action against the phytopatogen agent. The design of that causualized
experiment (DCE) was done with  seven treatments and four
repetitions.The treatments in the concentrations 175 mL ha-1 (T7)
and 150 mL ha-1 (T6) are able to inhibit the mycelial growth of the
fungus Sclerotium rolfsii, as well as the productoin of sclerotia.

Keywords: Arachis hipogeae. Bacillus. Biocontrol. Wilted by
Esclerotium.

1. INTRODUÇÃO

Em meados dos anos de 1970, o Brasil era um dos mais
importantes países produtores de amendoim, sobretudo pelo
suprimento interno de óleo vegetal e na exportação de subprodutos.
Ocorrem duas safras anuais devido ao fato que as semeaduras ocorrem
em épocas diferentes, conforme a região de cultivo. A exportação
do óleo bruto também tem sido representativa entre as mercadorias
de cadeia de produção do amendoim (IBGE, 2013).

Os estados produtores de amendoim no Brasil estão na Região
Norte (Tocantins), Nordeste (Ceará, Bahia, Sergipe e Paraíba), Centro-
Oeste (Mato Grosso do Sul) e Sudeste, sendo o estado de São Paulo
posicionado como o maior produtor nacional de amendoim (CONAB,
2016). Alta Mogiana (Ribeirão Preto, Dumont, Jaboticabal e
Sertãozinho) e Alta Paulista (Tupã e Marília), que juntas compõem
cerca de 90% da produção nacional de amendoim no estado de São
Paulo (SOUZA e LOURENZANI, 2011).

As perdas nas lavouras são provocadas por problemas
fitossanitários como a Pinta preta, causada pelo fungo Passalora
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personata (Cercosporidium personatum) (telemorfo: Mycospharela
Berkeley) (COUNTINHO e SUASSUNA, 2014); a murcha de sclerotium
evidencia-se como uma doença cosmopolita, e o agente causal
Sclerotuim rolfsii, estando presente em regiões tropicais e
subtropicais. As extensas gamas de hospedeiros superam em não
menos de 100 famílias e 500 espécies suscetíveis (SERRA; SILVA, 2005).

A podridão do caule promovida pelo fitopatógeno de solo é
considerada uma das doenças mais graves, contribuindo com perdas
significativas de rendimento médio da produção. Este patógeno possui
estruturas de sobrevivência, como os escleródios, e a permanência
de hospedeiros alternativos ou na matéria orgânica durante a
ausência deste e/ou condições ambientais e climáticas favoráveis
que asseguram a sua subsistência no solo por muitos anos
(KUROZOWA; PAVAN, 2005; AMORIM et al., 2016). Sua disseminação
ocorre principalmente por sementes contaminadas (MARINO et al.,
2008).

A infecção das plantas de amendoim pode ocorrer em qualquer
estádio de seu desenvolvimento. O sintoma inicial é identificado
por lesões marrons na região do colo, avançando para a podridão do
caule, resultando na destruição da raiz principal e do córtex da planta
(SMML, 2015). Em condições propícias de desenvolvimento como alta
umidade e temperatura, há o desenvolvimento e o crescimento
micelial branco e vigoroso sobre o caule, também desenvolvendo
sobre o solo e atacando plantas vizinhas em reboleiras. A presença
do escleródio e murcha já é suficiente para o diagnóstico. Suas folhas
adquirem coloração escura, ocorrendo o damping-off (OKEREKE e
WOKOCHA, 2007).

O controle do patógeno é considerado complexo, sendo
insuficiente por uma única prática cultural ou química, como o uso
de fungicidas, que possuem efeitos temporários e que necessitam
ser reaplicados durante o desenvolvimento da cultura além de
apresentarem restrições de uso induzindo a contaminação do solo e
poluição ambiental (ACHIEME et al., 2009).

Agentes de controle biológico, como antagonistas de fungos
fitopatogênicos, são capazes de se estabelecer, colonizar e reproduzir
no ecossistema (SIVAN e CHET, 1992). Com isso, o controle biológico
tem se desenvolvido positivamente, promovendo a redução de
impactos ao meio ambiente e evitando a quebra de desequilíbrio
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ecológico, além do baixo custo, tornando-se uma estratégia viável,
sendo utilizada isoladamente ou em conjunto com outras medidas
fitossanitárias, de maneira segura e eficiente (DOLEY e JITE, 2012).

Soluções biológicas contendo microrganismos do gênero Bacillus
são capazes de produzirem grandes quantidades de exudados como
enzimas e antibióticos, ideais para o controle de fitopatógenos e
serem agentes promotores do crescimento de vegetais (ISLAN et al.,
2016). Este gênero é compreendido por um grupo de bactérias Gram-
negativas, e, suas estruturas de resistência, com a formação de
endósporos, que aumentam as condições de sobrevivência em climas
e ambientes desfavoráveis, sendo organismos altamente resistentes
devido à sua capacidade de suportar grande variações de pH, radiação
UV, pesticidas e fertilizantes (DRIKS, 2004, PIGGOT e HILBERT, 2004).

Além de ter ação antibiótica, os microrganismos do gênero
Bacillus  sp. reduzem em até 50% de fungos e bactérias
fitopatogênicas, e têm sido eficientes no manejo de nematóides
(CAWOY et al., 2011). Também ativam os mecanismos de defesa das
plantas, desencadeando modificações bioquímicas e estruturais e
suas interações compondo a Resistência Sistêmica Induzida (SIR-
Systemic Induced Resistence).

O objetivo deste presente trabalho foi avaliar o potencial
antagônico de três espécies de Bacillus em relação ao fitopatógeno
de solo Sclerotuim rolfsii na cultura do amendoim.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O experimento foi conduzido no laboratório da FAEF (Faculdade
de Ensino Superior e Formação Integral): Laboratório de Fitopatologia
e Microbiologia, localizado no campus Universitário Rosa Dourada,
na cidade de Garça (SP.). Obteve-se de uma planta de amendoim, os
isolados de Sclerotium rolfsii, com sintomas apresentados no campo,
situado no município de Echaporã (SP.).

A obtenção do patógeno foi realizado a partir de plantas doentes,
das quais foram retirados fragmentos, que foram previamente
desinfetados com álcool 70% (1 minuto), imersos em hipoclorito de
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sódio 2% (1 minuto) e tríplice lavagem com água destilada e
autoclavada. Seguidamente foram isolados em meio de cultura
contendo BDA (Batata-Dextrose-Agar) e incubados em BOD à
temperatura 25°C e posteriormente purificados.

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente
casualizado, com sete tratamentos (cinco concentrações do produto,
testemunha absoluta e testemunha com fungicida) e quatro
repetições por cada tratamento, considerando cada placa de Petri
uma repetição.

Diferentes concentrações do produto comercial Biotrio® (25, 50,
100, 150, 175 mL ha-1) foram, individualmente, inseridos ao meio de
cultura BDA e posteriormente vertido em placas de Petri. E, para os
tratamentos controles incluídos nos ensaios (testemunha absoluta -
meio BDA puro e testemunha com fungicida - meio BDA com adição
de fungicida à base de tiofanato metílico (750 ppm).

Discos de micélio de 0,8 cm de diâmetro foram transferidos para
as placas de Petri após a solidificação do meio, contendo os
tratamentos e acondicionadas em incubadoras tipo BOD, a 25°C.
Avaliou-se o crescimento micelial e a formação de escleródios
(esporulação fúngica). Monitorou-se diariamente o crescimento
micelial, avaliando até a primeira a placa da testemunha cobrir
completamente. Mensurou-se o diâmetro das colônias (cm), com o
auxílio de um paquímetro, considerando o valor médio dessas
medidas. Para a avaliação da esporulação, procedeu-se a contagem
do número de escleródios resultantes em cada tratamento e repetição
discorridos 10 dias.

Os resultados das duas variáveis foram submetidos à análise de
variância e quando significativas as diferenças entre as médias,
comparadas pelo teste de Tukey a 1% de probabilidade.

2.2 Resultados e discussão

Com base nos resultados da análise de variância, verificou-se
efeito significativo entre os tratamentos, ou seja, houve diferença
significativa no tamanho dos halos e o número de escleródios
resultantes em cada tratamento e repetição.
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De acordo com a tabela acima foi possível verificar que dos sete
tratamentos, a ação inibitória de crescimento micelial do Sclerotium
rolfsii, em que o tratamento 175 mL ha-1 (T7) e 150 mL ha-1 (T6)
apresentaram controle sobre os fitopatógeno, comparado às demais
concentrações.

Os resultados da produção de escleródios por S. rolfsii em cada
tratamento podem ser observados na Tabela 2.

Observa-se que na concentração de 175 mL ha-1 (T7) foi a de
maior controle na formação de escleródios de Sclerotium rolfsii,
seguido por 150 mL ha-1 (T6), 100 mL ha-1 (T5), 50 mL ha-1 (T4) e 25
mL ha-1 (T3). Porém a testemunha com fungicida e a testemunha
absoluta não apresentaram controle.

Para Gabardo et al. (2020), através de testes de culturas
pareadas, demosntrou utilizando Trichoderma asperelum sob
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Sclerotium rolfsii, e Colletotrichum dematium var truncat, verificou
que a bactéria Bacillus subtillis apresentou eficiência quanto ao
antagonismo de Sclerotinia sclerotium e Sclerotium rolfsii,
entretanto não houve impedimento para a formação dos escleródios.
Porém, Trichoderma asperellum apresentou maior eficiência que
Bacillus subtillis no controle biológico de Sclerotium rolfsii,
Sclerotinia sclerotium e Rhizoctonia solani.

Estudos realizados por Sá et al. (2019), concluíram que os isolados
de Bacillus subtillis (LCB30), Bacillus sp. (INV) e Trichoderma sp.
são capazes de inibir o crescimento micelial do fungo S. rolfsii,
exaltando que o Bacillus subtillis apresenta maior antagonismo ao
S. rolfsii.

Camargo (2019), estudando a ação de Trichoderma sp. e Bacillus
subtillis associado a fungicida em tratamento de semente da
promoção da germinação de sementes de feijão, constatou que a
ação de Trichoderma sp., Bacillus subtillis e Standak Top®,
demosntraram-se eficientes na germinação e desenvolvimento da
rúcula, sendo possível observar o incremento sobre o crescimento
de raiz e parte aéreas das plantas.

Silva e Souza (2016), analisaram a atividade antifúngica de
compostos extraídos de sobrenadante de Bacillus cereus, isolados
de rizosfera de plantas do gênero Stachytarpheta, e puderam concluir
que o Bacillus cereus apresenta metabólitos secundários antifúngicos
capazes de se tornarem fonte promissora de bioprospecção de novos
fármacos para tratamento de infecções fúngicas.

Alves (2017), verificou a capacidade de bactérias do gênero
Bacillus spp. em controlar fungos fitopatogênicos em diferentes
patossistemas, resultando a utilização de programas de controle
biológico. Os isolados de Bacillus spp. resultaram positivamente na
avaliação in vitro, controlando F. axysporum f. sp. cubense, agente
causal do mal do Panamá, sendo capazes de produzirem compostos
orgânicos voláteis e o controle micelial.

Lima et al. (2014), verificando o antagonismo e os metabólitos
produzidos por diferentes espécies de Bacillus para a inibição do
crescimento micelial in vitro de F. oxysporum f. sp. Lycopersici,
constatou que as espécies de B. cereus, B. pumilus, B. macerans, B.
polymyxa, B. pentothenticus, Bacillus spp., Bacillus sp, relatou que
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apresentaram potencial de inibição do crescimento micelial de F.
oxysporum f. sp. lycopersici.

3. CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, o produto comercial Biotrio®

na concentração 175 mL ha-1 (T7) e 150 mL ha-1 (T6) é capaz de inibir
o crescimento micelial do fungo Sclerotium rolfsii, assim como a
produção de escleródios. Os demais tratamentos não obtiveram
controle significativo.
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RESUMO

A produtividades na cultura do milho pode ser totalmente afetada
pelos fatores agroclimáticos, sendo estes, temperaturas, escassez
de chuvas, entre outros. Tais fatores interferentes, podem ser sanados
com o uso de sistemas de irrigação, assim podendo amenizar as
temperaturas e disponibilizar água em período de estiagem. Sistemas
de pivôs centrais, tem auxiliado neste problema e obtendo grandes
resultados nas produtividades, tanto milho safra quanto em safrinha,
podendo obter até três safras no ano agrícola.

Palavras-chave: Irrigação, produtividade, aspersão mecanizada.

ABSTRACT

The yields in maize crop can be totally affected by the
agroclimatic factors, being these, temperatures, rainfall shortage,
among others. These interfering factors can be remedied by the use
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of irrigation systems, thus allowing the temperature to be lowered
and water available during the dry season. Central pivot systems
have helped in this problem and obtained great results in the
productivities, both maize crop and in safrinha, being able to obtain
up to three harvests in the agricultural year.

Keywords: Irrigation, productivity, mechanized sprinkling.

1. INTRODUÇÃO

A água é o principal fator relacionado ao meio agrícola, sendo a
responsável por todas etapas das culturas, e é o fator limitante das
produtividades. Pode-se dizer que o uso da água é imprescindível
em todos as etapas de cultivo, sendo ela a responsável pelas altas
produtividades, como também as perdas na produção (Teixeira,
2019).

A irrigação agrícola, é uma técnica utilizada afim de disponibilizar
água na quantidade e local correto, de acordo com as especificidades
de cada cultura. Seu objetivo é suprir a necessidade de água, afim
de que as culturas atinjam seu potencial máximo de produtividade
(BRAGA; CALGARO, 2010).

Os meios de irrigação se dividem basicamente em quatro
métodos, sendo, irrigação por aspersão, a qual consiste jogar jatos
de água sob a lavoura através de aspersores; irrigação localizada,
sendo essa mais utilizada pelo método de gotejamento; irrigação
por superfície, onde a água é conduzida por valetas na superfície do
solo  e o método subterrâneo, onde a quantidade de água é
transmitida até os sistemas radiculares das culturas (FRIZZONE,
2017).

A irrigação da cultura do milho se tornou bastante difundida
através dos trabalhos realizados na produção de sementes de milhos,
onde visavam obter melhores qualidades das sementes e a partir
daí, verificaram grandes números de produtividade com relação aos
milhos de sequeiro (ALBUQUERQUE, 2014).

Os fatores que determinam se a lavoura de milho deve ser irrigada
ou não é a análise da distribuição de chuvas naquele local, avaliar
se a irrigação mostra diferença nos índices de produtividades com
relação aos cultivos de sequeiro, análise dos custos, etc.  Porém os
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números elevados nas produtividades da cultura irrigada são
satisfatórios (ALBUQUERQUE, 2014).

Para a cultura do milho e grãos em geral, utiliza-se o sistema
de irrigação por aspersão, porém por serem grandes culturas,
necessitam de sistemas eficientes, que disponibilizam a quantidade
correta e que possua uniformidade de distribuição. Para tais culturas,
o uso de pivôs centrais são os mais recomendados e utilizados, pois
possuem uma grande capacidade de suprir as necessidades
relacionadas a tamanho de área, tornando o sistema mais eficiente.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Sistemas de Pivô Central

Dentre os sistemas de pivô central, existem três modelos que
possam ser utilizados, sendo, pivô central fixo, pivô central rebocável
e sistema linear e/ou pivô lateral (IRRIGAÇÃO, 2019).

2.1.1. Pivô Central Fixo

Este sistema possui uma base física de concreto, o qual fica fixado
a torre central, localizada no centro da área a ser irrigada. Tal sistema
permite irrigar áreas de até 530ha, sente este, permitido seu uso
para diversos tipos de terrenos, declives, ondulados, etc. Este
equipamento permite irrigar em alturas de até 6 metros de altura. A
tubulação localizada na parte aérea deve conter espessuras de 3mm
a 3,2mm, seu diâmetro é de 141mm a 250mm e os vãos podem ser
de 41m até 61m. A vantagens deste sistema é pouca mão de obra
para seu funcionamento, onde após instalado, o acionamento pode
ser todo automatizado (Figura 1).

2.1.2. Pivô Central Rebocável

Este sistema diferencia-se do pivô de base fixa, por obter quatro
rodas acopladas na torre central, onde permite ser rebocado de uma
área para outra, afim de irrigar diferentes pontos dentro da mesma
propriedade. Sua capacidade de área é de até 120ha, uma quantidade
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relevante quando comparto ao anterior. Sua vantagem está
relacionada ao deslocamento em área de topografias irregulares e
podendo atender as necessidades de outras áreas, e sua instalação
é relativamente simples (Figura 2).

2.1.3 Sistema Linear ou Pivô Lateral

Este sistema é indicado para áreas pequenas e retangulares,
e com pouco desnível. Sua locomoção é realizada por meio de
sulcos ou com de cabos de aço. Seu grande diferencial é sua
alimentação, que é realizada por sistema comum de energia
elétr ica, enquanto os outros s is temas, necessitam de
transformadores potentes, que encarecem o processo. As
vantagens desse sistema, é por ter maior eficiência na distribuição
de água, e seu custo benefício se torna acessível, pois este
equipamento pode atingir uma grande quantidade de área, e
também se tem a opção de ser rebocado (Figura 3).

Figura 1. Torre central fixa de um pivô central.
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Figura 3. Imagem de um pivô linear.

2.2. Benefícios da Irrigação na Cultura do Milho

Os sistemas de irrigação por pivôs centrais, otimizam todo o
processo de condução das lavouras, pois a irrigação garante a água
nos períodos de estiagem, assim, suprindo a necessidade de água

Figura 2. Torre central móvel de um pivô.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

106      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

das culturas, sabendo que este é o fator limitante da produtividade
da soja. Os sistemas de pivô, disponibilizam uma média de
7mm.água.dia¹, ou 70m³.água.dia.ha¹, este valor de vazão é
calculado afim de se obter um melhor uso da energia elétrica do
sistema, fator que este que é um dos mais caros do sistema (LUCA,
2010).

2.2.1.  Números na Produtividade

A produtividade pode ser totalmente afeta pela presença de
irrigação, podendo obter grandes diferenças relacionadas as
produtividades de sequeiro, sendo possível um incremente de mais
de 100 sacas por hectare. Algumas referências disponibilizam
produtividades em torno de 290 sacas por ha em áreas irrigadas,
levando em consideração alguns fatores, como, termoperiodicidade
e cultivar (PRODUTIVIDADE, 2018).

3. CONCLUSÃO

Conclui-se com a presente revisão de literatura, os conhecimentos
básicos dos tipos de pivôs centrais utilizados na irrigação, suas
especificidades, vantagens e desvantagens.

A irrigação na cultura do milho traz resultados satisfatórios
relacionados aos de cultivo em sequeiro, mostrando a eficiência da
irrigação nas culturas anuais, trazendo benefícios como a
possibilidade de três culturas no ano.
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RESUMO

O conhecimento sobre a biologia das plantas daninhas é de fundamental
importância para escolha do método de controle a ser utilizado. Desta
forma, o objetivo desta revisão é apresentar os principais aspectos das
plantas daninhas de maneira geral, e discutir sobre os métodos de controle
que podem ser utilizados. Os principais métodos de controle são físico,
biológico, mecânico, cultural e químico. Dentre esses, o químico é o mais
utilizado devido a alta eficiência e melhor rentabilidade.

Palavras chave: biologia; controle; Glycine max; plantas daninhas.

ABSTRACT

Knowledge about weed biology is of fundamental importance
for choosing the control method to be used. Thus, the main of this
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review is show the main aspects of weeds in general, and discuss
about control methods that can be used. The main control methods
are physical, biological, mechanical, cultural and chemical. Among
these, the chemical is the most used due to its high efficiency and
better profitability.

Keywords: biology; control; Glycine max; weeds.

1 INTRODUÇÃO

A cultura da soja é o grão mais importante produzido em território
nacional. Na safra 2019/20 ocupou cerca de 58,6% de toda a área
plantada, com produtividade média de 3379 kg ha-1 (CONAB, 2020).
De toda a produção mundial de soja, o Brasil produziu 37,3%, se
tornando o maior produtor mundial de soja, seguido por Estados
Unidos e Argentina (USDA, 2020). Sendo assim, a soja tem grande
representação socioeconômica, além de ser importante para
alimentação humana e animal.

São diversos os fatores que podem interferir na produtividade
da cultura, entre eles podemos citar condições climáticas, regime
hídrico, manejo adequado do solo, época e espaçamento de
semeadura, adubação e correção do solo, manejo de pragas, doenças
e plantas daninhas.  Todos esses fatores podem reduzir drasticamente
a produtividade se caso o manejo não seja efetuado adequadamente.

 O termo “plantas daninhas” refere-se a toda e qualquer planta
que ocorre em lugares não desejados (BRIGHENTI; OLIVEIRA, 2011).
Normalmente apresentam características de rusticidade e
agressividade, tornando-as competitivas por recursos e fatores
disponíveis para a cultura de interesse, tais como competição por
água, luz, nutrientes, espaço, interferindo na produtividade e
qualidade final do produto. Além disso, algumas espécies produzem
compostos aleloquímicos que podem causar danos ao crescimento,
desenvolvimento e produtividade da cultura (PITELLI, 1987; SILVA et
al., 2007).

Dentre os métodos de controle que podem ser utilizados,
Constantin (2011) cita o manejo físico (calor, vapor, água), cultural
(rotação de cultural, escolha de cultivares, período de controle,
cobertura morta), biológico, mecânico (capina manual, cultivo
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mecanizado, controle manual), químico (herbicidas) e manejo
integrado de plantas daninhas (MIPD).

Sendo assim, o objetivo desta revisão é apresentar as principais
características da biologia das plantas daninhas, e, portanto,
fundamentar a escolha dos métodos adequados para o seu manejo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Esta pesquisa foi realizada por meio eletrônico através de
plataformas como Google Acadêmico, Periódicos CAPES, Springer,
Scielo e livros. Foram utilizadas ferramentas de buscas para utilização
de artigos mais recentes, além de buscas por termos “chave” para a
pesquisa, como por exemplo “biologia e manejo de plantas daninhas”,
“interferência de plantas daninhas”, “manejo de plantas daninhas
na cultura da soja”, “Glycine max”, “controle de plantas daninhas”,
“métodos de controle de plantas daninhas”, e o que mais se fez
necessário.

2.2 Revisão bibliográfica

2.2.1 Biologia de plantas daninhas

O conhecimento da biologia das plantas daninhas é importante
para o seu controle, desde a escolha do método a ser utilizado, até
a época a ser realizado. As plantas daninhas apresentam a capacidade
de se adaptar a diferentes ambientes e sob limitações de crescimento
e desenvolvimento, tornando-se assim fortes competidores com a
cultura de interesse comercial (EMBRAPA, 2020).

As plantas daninhas podem se reproduzir de forma sexuada, ou
sejam, precisam de polinização. Pode ocorrer de forma que as
próprias plantas se autopolinizem (autógamas) ou através de agentes
polinizadores (alógamas) como por exemplo vento, insetos, aves,
água, morcegos, ser humano, entre outros (CARVALHO, 2013).
Segundo o mesmo autor, quando há reprodução assexuada, não há
fusão de gametas, e sim geração de clones que idênticos a planta
mãe. Essa forma de reprodução pode ocorrer por apomixia (produção
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de sementes sem fecundação de óvulos), multiplicação vegetativa
(germinação de gemas e/ou enraizamento de propágulos como
bulbos, tubérculos, rizomas e estolões), brotação (através de gemas
presentes nas raízes, caules e folhas) e fragmentação (brotação de
estruturas fragmentadas da planta mãe).

A disseminação é outro fator importante a ser considerado.
Geralmente, as plantas que se produzem por sementes possuem
apêndices em suas sementes, que são estruturas que auxiliam na
dispersão a longa distância (RADOSEVICH et al., 2007). A fácil
dispersão contribui para formação de um banco de sementes muito
diversificado. Além disso, a maioria das espécies possuem mecanismo
de dormência, o que justifica a germinação desuniforme. A dormência
de sementes ocorre quando as características morfológicas e
bioquímicas não permitem a germinação mesmo que as condições
ambientais sejam ótimas, favorecendo a germinação ao longo do
tempo (VIVIAN et al., 2008).

A luz também está fortemente ligada a germinação das sementes,
pois existem aquelas que necessitam de luz para germinar,
consideradas como fotoblásticas positivas, e aquelas que apenas
germinam sob condições de escuro constante, consideradas
fotoblásticas negativas, e ainda aquelas que não respondem a
tratamentos de luz e germinarão independente da presença ou
ausência de luz, ou fotoblásticas neutras (SALVADOR, 2007). Desta
forma, todos estes fatores ligados as sementes estão relacionados
com seu o tempo de permanência no solo, podendo chegar até
dezenas de anos.

Outro aspecto é a rápida ocupação do espaço pelas plantas
daninhas. A partir da germinação, seu crescimento e desenvolvimento
ocorre rapidamente, e dessa forma favorecendo sua habilidade
competitiva. Ainda, algumas plantas como tiririca, amendoim-bravo,
caruru, capim-amargoso, capim-marmelada e grama-seda
apresentam metabolismo fotossintético C4, ou seja, são espécies
eficientes na utilização do carbono, e maior taxa de crescimento
(BRINGHENTI; OLIVEIRA, 2011).

Segundo Brighenti e Oliveira (2011), as plantas daninhas são
separadas em dois grandes grupos, sendo elas de folhas largas e
folha estreita, que também são identificados como dicotiledôneas e
monocotiledôneas, respectivamente. Essa classificação é importante
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no momento da escolha de utilização de herbicidas, pois alguns
apresentam maior eficiência para gramíneas e outros para folhas
largas.

Outra classificação importante, é quanto ao ciclo de vida,
podendo ser anuais, bianuais ou perenes. As anuais completam todo
o seu ciclo no período de um ano e são divididas em anuais de verão,
ou seja, germinam na primavera, atingem a maturidade no verão e
completam o ciclo no outono, e anuais de inverno, que germinam no
outono, atingem a maturidade no inverno e terminam o ciclo na
primavera. Já as plantas bianuais precisam de dois anos para
completar todo o seu ciclo e as perenes sobrevivem por vários anos
e completam mais de um ciclo (BRINGUENTI; OLIVEIRA, 2011;
GIRARDELI, 2019).

Considerando todos os aspectos apresentados sobre a biologia
de plantas daninhas, é muito importante que estes fatores sejam
estudados para um melhor entendimento do ciclo de vida, épocas
de germinação e características de dispersão para escolha adequada
do método de controle, bem como a definição da época preferencial
para realização do controle.

2.2.2 Manejo de plantas daninhas na cultura da soja

O conhecimento acerca dos períodos de interferência e o período
crítico para controle das plantas daninhas da cultura da soja infere
a época preferencial de controle, para que se evitem perdas na
produtividade, uma vez que é a época de maior sensibilidade da
cultura. Os períodos de interferência podem variar de acordo com a
cultivar escolhida, tipo de solo e clima, data de semeadura, cobertura
do solo, entre outros (AGOSTINETTO et al., 2015). Segundo Spadotto
et al. (1994), o período crítico de prevenção a interferência precisa
ser realizado entre 21 a 30 dias após a emergência da cultura da
soja, portanto, o manejo adequado deve ser realizado dentro deste
espaço de tempo, e para isso, existem diversos métodos a serem
empregados,

As espécies ocorrentes podem variar de acordo com as regiões
de cultivo, no entanto, pode-se citar plantas da família
Amaranthaceae, como Alternanthera spp. e Amaranthus spp.,
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Asteraceae, como Conyza spp. e Bidens spp., Brassicaceae, como
Raphanus raphanistrum, Commelinaceae, como Commelina spp.,
Convolvulaceae, como Ipomea spp. e Merremia, Euphorbiaceae, como
Euphorbia heterophylla e Chamaesyce spp., Fabaceae, como Senna
obtusifolia, Lamiaceae, como Leonotis nepetifolia e Leonurus
sibiricus, Malvaceae, como a Sida rhombifolia, Poaceae, como Avena
fatua, Urochloa spp., Cenchrus echinatus, Chloris spp., Digitaria
spp., Echinochloa colonum, Eleusine indica, Lolium multiflorum,
Panicum maximum, entre outras (GAZZIERO et al., 2015).

O controle mecânico pode ser utilizado através da capina manual
ou da gradagem e aração do solo, que se mostra bastante eficaz, no
entanto, por um curto período de tempo. Com o revolvimento do
solo, novas sementes de plantas daninhas são expostas e poucos
dias são necessários para que novas plantas já estejam estabelecidas
na área de cultivo (FONTES et al., 2003).

O controle físico é composto pelas técnicas de solarização,
flamejamento e eletrocussão. A eletrocussão distribui descargas
elétricas para o controle das plantas, através do contato direto dos
eletrodos na planta a ser controlada. Já a solarização, consiste na
cobertura da superfície do solo com filmes plásticos, com o intuito
de aumentar a temperatura do solo através da radiação solar e
ocasionar a morte das plantas daninhas através do calor. De forma
similar, ocorre com o flamejamento, no entanto, utiliza-se um lança
chamas ou infravermelho (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2018). Esses
métodos são mais utilizados em cultivos de pequena escala e cultivos
orgânicos.

O conceito de controle biológico baseia-se na utilização de
inimigos naturais para supressão de plantas daninhas abaixo de níveis
de dano econômico (OLIVEIRA; BRIGHENTI, 2018). No entanto, a
limitação do controle biológico é a seletividade, ou seja, controlam
apenas uma determinada espécie, trazendo dificuldade para o seu
uso (TESSMANN, 2011). Os bioherbicidas estão sendo bastante
discutidos. São herbicidas naturais produzidos a partir de plantas ou
patógenos e são menos agressivos ao meio ambiente (GALON et al.,
2016).

O manejo cultural é um dos mais adotados e muitas vezes
utilizados sem a consciência de que se trata de um método de
controle, pois a escolha de sementes certificadas, época,
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profundidade, espaçamento e densidade de semeadura e ciclo da
cultivar escolhida, são fatores estudados no controle cultural
(AGOSTINETTO et al., 2015). Além disso, podemos citar adubação
verde, cobertura morta, rotação de culturas e plantio direto. Essas
técnicas são de baixo custo de implementação, além de proporcionar
controle satisfatório de plantas daninhas e ainda melhora as
características químicas, físicas e biológicas do solo (CONSTANTIN,
2011).

O plantio direto é a técnica de não revolvimento do solo. Essa
prática modifica toda a dinâmica populacional das plantas
infestantes.  No primeiro ano de plantio direto ocorre maior
incidência de plantas anuais e nos anos posteriores de plantas perenes
(GOMES; CHRISTOFFOLETI, 2008). Segundo os mesmos autores, a
germinação de plantas daninhas pode não ocorrer devido a presença
de cobertura morta decorrente da redução da passagem de luz,
redução da amplitude térmica no solo e liberação de compostos
aleloquímicos, com efeitos negativos sobre a germinação. Por isso,
a relevância da manutenção da cobertura vegetal na superfície do
solo, seja morta ou viva, pois a tendência é o predomínio das plantas
que ocupam rapidamente o ambiente (AGOSTINETTO et al., 2015).

O controle químico é uma das práticas mais eficazes e utilizadas,
consistindo na aplicação de herbicidas que irão interferir em
processos bioquímicos e fisiológicos das plantas daninhas. Existem
basicamente 3 épocas de aplicação de herbicidas: em pré-plantio,
em pré-emergência da cultura e das plantas daninhas e em pós-
emergência da cultura (a depender do herbicida) e das plantas
daninhas (CONSTANTIN, 2011).

O manejo de dessecação pré-plantio no sistema de semeadura
direta, favorece o estabelecimento e desenvolvimento inicial da
cultura livre de plantas infestantes, (OSIPE et al., 2011). A escolha
do herbicida a ser empregado na dessecação, é baseado na flora
infestante e na cultura a ser implantada, pois algumas moléculas
apresentam efeito residuais no solo, e uma janela de tempo entre a
aplicação e semeadura pode ser imprescindível.

Em pós-emergência da cultura, há a possibilidade de utilização
de herbicidas seletivos, ou seja, aqueles que apresentam controle
apenas das espécies infestantes sem causar efeito na cultura
comercial (OLIVEIRA JR.; INOUE, 2011). Fomesafen, lactofem,



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

116      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

cloransulam são exemplos de herbicidas para controle de folhas
largas, enquanto clethodim e haloxifope controlam apenas folhas
estreitas, e são seletivos a cultura (AGROFIT, 2020). No entanto,
quando a cultivar de soja for transgênica, como a RR, pode-se utilizar
glyphosate.

3 CONCLUSÃO

As plantas daninhas apresentam características que permitem
sua longevidade e ocupação ao longo do tempo em campos
agricultáveis, interferindo negativamente na germinação, emergência
e desenvolvimento das plantas cultivadas. Para máxima eficiência
no controle e maior rentabilidade ao produtor, é imprescindível a
compreensão dos aspectos da biologia das plantas daninhas, e
acompanhado de um profissional da área, para escolha adequada do
método a ser empregado.
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CLIMATOLOGIA PARA PREVENIR OS IMPACTOS
CLIMÁTICOS NA AGRICULTURA
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BARBOSA, Rogério Zanarde²

RESUMO

A agricultura é um setor de suma importância para o Brasil, o
clima é um forte fator que prejudica e beneficia a agricultura. O
objetivo desta pesquisa é explicar e descrever a aplicação, conceito
e importância da climatologia na agricultura. A metodologia é uma
revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos para a construção
da ideia. Os resultados apontam a medição do vento, temperatura,
radiação e umidade através das técnicas da climatologia,
possibilitando uma maior produtividade. Portanto, é de suma
importância a realização dessa aplicação para a proteção do ambiente
agrícola, uma vez que o clima prejudica os produtores.

Palavras chave: Agricultura. Clima. Impactos. Produção.

ABSTRACT

Agriculture is a very important sector for Brazil, the weather is
a strong factor that harms and benefits agriculture. The objective
of this research is to explain and describe the application, concept
and importance of climatology in agriculture. The methodology is a
bibliographic review, using scientific articles for the construction of
the idea. The results indicate the measurement of wind, temperature,
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radiation and humidity using climatology techniques, enabling greater
productivity. Therefore, it is of utmost importance to carry out this
application for the protection of the agricultural environment, since
the climate harms producers.

Keywords: Agriculture. Climate. Impacts. Production.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a agricultura é reconhecida como de suma importância
para a população, Vantini (2017) diz que o ambiente agrícola tem
crescimentos constantes em produções, no entanto, as áreas
heterogêneas com grandes variedades de clima, tipos de solo, relevos
e temperaturas, a produção sofre impactos.

A agricultura sofre interferências por causa do tempo e das
condições climáticas, no entanto, o Brasil apresenta diferentes
diversidade climática, permitindo a produção em área territorial
com diferentes climas, como: tropical, subtropical, equatorial,
semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico (FIORIN e ROSS,
2015).

Diante disso, “o conhecimento sobre o clima é de extrema
importância em razão de sua influência na vida do ser humano, com
repercussões em diversas atividades econômicas, refletindo na
qualidade de vida” (MELO et al., 2018, p.45), assim, é abordado a
climatologia.

A Climatologia constitui o estudo científico do clima. Ela trata dos padrões
de comportamento da atmosfera em suas interações com as atividades
humanas e com a superfície do Planeta durante um longo período de tempo.
Esse conceito revela a ligação da Climatologia com a abordagem geográfica
do espaço terrestre (PEREIRA e BASTOS, 2019, p.2).

A importância desse conhecimento permite o entendimento sobre
as dificuldades e desafios que os produtores enfrentam em suas
plantações por causa das relações ao clima, pois, a temperatura,
umidade e radiação solar são fatores essenciais para a produção.

Diante disso, o estudo busca responder: qual a aplicação da
climatologia no ambiente agrícola? Uma vez que seu estudo é
importante para o início dos produtores, possibilitando diminuir os
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impactos que a agricultura sofre devido aos fatores climáticos.

O estudo contribui para a demonstração da climatologia na
agricultura, permitindo que leitores-produtores e outros adquirem
conhecimento sobre a relação da agricultura com o clima do Brasil.

O objetivo dessa pesquisa é explicar e descrever a função da
climatologia e suas relações com a agricultura, o objetivo específico
apresenta:

· Conceituar a climatologia;

· Apresentar a importância da climatologia;

· Identificar as técnicas da climatologia que agrega para a
agricultura.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento dessa pesquisa é caracterizado por uma
revisão de literatura, utilizando artigos científicos para a construção
de informações, a busca por esses dados foram realizados na internet
pela base de dados do Google Scholar.

A pesquisa de dados foi realizado durante o mês de setembro,
apresentando informações dentre 10 anos de estudo, relacionando
a climatologia com a agricultura, utilizando a abordagem qualitativa
para a identificação e análise das informações, respeitando e
garantindo os direitos dos autores.

Para a busca de dados foi utilizado palavras-chave, como:
agricultura; clima na agricultura e climatologia, identificando e
selecionando artigos pelo título e resumo, assim, permitindo a análise
de ideias semelhantes à aplicação da climatologia.

2.1 Conceitos

A climatologia é a descrição do clima diante das condições
atmosféricas em um determinado espaço e fatores climáticos, assim,
o estudo da climatologia busca identificar as características da área
em comparação a outras (MENEZES et al., 2015; RAMOS et al., 2017).

A climatologia “caracteriza determinada porção do espaço e
possibilita ao investigador compreender desde a variabilidade espaço-



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

122      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

climática até como a distribuição de seus elementos se organizam
para uma determinada região” (MURARA, 2019, p.108), o mesmo
explica que:

[...] a Climatologia possibilita o conhecimento das características atmosféricas
e climáticas que, por sua vez, são utilizados como um fator de extrema
importância para a produção do espaço. Ou seja, pode ser entendida como
um estudo inicial, preliminar, diante do fato de ser necessário, primeiro,
caracterizar e descrever o clima e as condições atmosféricas de uma porção
do espaço para que, em um segundo momento, se possa se planejar os usos
ideais e possíveis que serão executados nessa localidade, com base nas
condições e variabilidades climáticas que ali são registradas. Conhecer, por
exemplo, as características das precipitações pluviais, ou mesmo da
variabilidade das temperaturas de uma determinada região, possibilita que o
uso e as alterações efetuadas naquelas localidades sejam planejados com
base na sua dinâmica atmosférica (MURARA, 2019, p.108)

Há uma diferença entre meteorologista e o climatologista, “o
Meteorologista aplica as leis da física clássica e as técnicas
matemáticas no estudo dos fenômenos atmosféricos, o Climatologista
utiliza técnicas estatísticas para inferir informações a respeito do
clima” (SOUZA, 2012, p.2).

A climatologista utiliza métodos para a medição do clima,
proporcionando informações sobre as ocorrências que a produção
pode enfrentar, como: vento, temperatura, radiação e umidade. Para
a temperatura do ar, Fiorin e Ross (2015), explicam que os aparelhos
para a medição, são:

Termômetros de mínima – o equipamento serve para medir a temperatura
mínima do dia, a qual geralmente ocorre entre às 6 e 8 horas da manhã. O
elemento sensível é o álcool. Dentro da coluna de álcool existe um haltere
de plástico ou porcelana (oco). Quando a temperatura do ar diminui, o álcool
se contrai e arrasta o haltere até o valor de menor temperatura. Quando a
temperatura do ar aumenta, o álcool dilata-se passando pelo haltere, sem
movimentá-lo, obtendo-se assim a temperatura mínima do dia.

Termômetros de máxima – tem a função de medir a máxima temperatura do
dia, a qual geralmente ocorre entre 14 e 16 horas. O elemento sensível do
aparelho é o mercúrio. O tubo capilar por onde passa o mercúrio devido a
variação da temperatura do ar (dilata e contrai) apresenta um estrangulamento
ou estreitamento. Após a ocorrência da temperatura máxima do ar, a coluna
de mercúrio não retorna ao reservatório (bulbo), impedida pelo estreitamento
existente. Assim, pode-se observar a máxima temperatura do ar do dia. Para
que o mercúrio retorne ao bulbo, o operador da estação deve sacudir o
termômetro forçando o retorno do líquido, o que geralmente é realizado às
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21 horas.

Termômetros de relva – instalado a 5 cm da superfície do solo e que serve
para registrar a temperatura mínima, serve para o registro de ocorrência de
geadas (p.69-70).

Há aparelhos para medir a temperatura do solo, os mesmos
autores apontam o Geotermômetros, permitindo analisar a
temperatura em uma profundidade de 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm e
1 m, apontando em graus Celsius (°C), enquanto, a medição da
radiação solar, são utilizados os Piranômetro e Actinógrafo (medem
a intensidade em kcal/cm2 /min), e o Heliógrafo (mede as horas do
dia que ocorreu a radiação de forma direta).

A medição do vento é feita por Anemômetro, para pedir a
velocidade, Anemógrafo mede três fatores (velocidade, intensidade
e direção do vento) e o Anemoscópios informa a direção (FIORIM e
ROSS, 2015). E por fim, a umidade tem duas medições a direta e
indireta, sendo elas: Direta por higrômetro (apenas mede) e
higrógrafo de fio de cabelo (registram os dados), e Indireta por
psicrômetro (conjunto do Termômetro de Bulbo Seco (TBS) e
Termômetro de Bulbo Úmido (TBU)), assim:

O princípio ou fundamento é de que a evaporação da água do algodão que
envolve o bulbo de um dos termômetros (TBU) rouba energia e provoca um
abaixamento na temperatura do mesmo. Assim, quanto maior for a umidade
do ar, menor será a diferença entre as temperaturas dos dois termômetros.
Por outro lado, quanto mais seco estiver o ar, mais rápida e mais intensa será
a evaporação da água do TBU e maior será a diferença entre as duas
temperaturas (TBS e TBU) (FIORIM e ROSS, 2015, p.74-75).

Essas medições são essenciais para a produção agrícola, diante
disso, demonstra sua importância em sempre estarem cientes das
condições climáticas para a realização da produção, esses
procedimentos, permite uma maior produtividade e menor perda
dos produtos.

3 CONCLUSÃO

A climatologia é importante para a produção, possibilita o
conhecimento das características atmosféricas e climáticas,
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permitindo uma maior produtividade e benefícios para os produtores.

A pesquisa demonstrou diferentes formas de realização a medição
do espaço de produção, permitindo que futuros estudos possam
realizar a mesma ação em campo, uma vez que há diferentes métodos
para essa avaliação, possibilitando relacionar a eficiência de cada
ferramenta.

A aplicação da climatologia na agricultura permite a avaliação
do vento, temperatura, radiação e umidade, utilizando diferentes
procedimentos para a medição, sendo capaz de estudar e demonstrar
a situação climática para a produção.
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RESUMO

Os bovinos de leites permitem o desenvolvimento econômico do
Brasil. O objetivo é apresentar o sistema Compost Barn (CB) para
200 animais, descrevendo suas características e benefícios. A
metodologia retrata um estudo bibliográfico com artigos científicos,
anuário, site web e dissertações. Os resultados demonstraram que o
CB é composto por um espaço amplo para a locomoção dos animais,
além uma estrutura de cama seca e ventilação. Portanto, cabe ao
produtor construir um espaço grande aberto para 200 bovinos de
leite, com materiais adequados para a cama, ventilação e
revolvimento do material são formas de proporcionar uma vida
saudável aos animais.

Palavras chave: Rural. Animais. Bovinos. Sistema de
confinamento.
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ABSTRACT

Milk cattle allow the economic development of Brazil. The
objective is to present the Compost Barn (CB) system for 200 animals,
describing its characteristics and benefits. The methodology portrays
a bibliographic study with scientific articles, yearbook, website and
dissertations. The results showed that the CB is composed of an
ample space for the movement of animals, in addition to a dry bed
and ventilation structure. Therefore, it is up to the producer to build
a large open space for 200 dairy cattle, with materials suitable for
bedding, ventilation and turning the material are ways to provide a
healthy life for the animals.

Keywords: Rural. Animals. Cattle. Containment system.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem uma grande e importante parte de produção de
leite, a Embrapa (2019), aponta que essa produção equivale a 35
bilhões de litros no ano de 2018, demonstrando que o país apresenta
uma importante característica em produtor mundial, essa produção
é responsável pela economia do país.

Assim, há a necessidade de construções de abrigo para o conforto
e bem-estar dos animais, estudos brasileiros demonstram que já um
elevados níveis de produção em sistemas de confinamento, pois,
permite o controle de fatores ambientais que poderiam prejudicar a
produtividade (PILATTI, 2017).

Em 2001, o sistema Compost Barn, intitulado “Compost Bedded
Pack Barn (CB)” tem o intuito de proporcionar esse conforto e bem-
estar dos animais, devido serem “mantidos em instalações com camas
constituídas de material confortável para locomoção e acomodação,
também possibilita que ocorra a compostagem do material orgânico,
trazendo um viés sustentável para a unidade de produção” (VALENTE,
2019, p.8).

Nesse sentido, o sistema CB tem chamado atenção entre os sistemas confinados
devido as características da área de cama, que além de permitir a livre
movimentação dos animais, também diminui problemas de locomoção, por
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apresentar uma superfície de descanso macia e confortável, permitindo
aderência e tração aos animais nos movimentos de deitar e levantar
(RADAVELLI, 2018, p.16).

Assim, o estudo busca responder: quais as características de um
sistema de confinamento para 200 bovinos de leite? Uma vez que
precisam de conforte e bem-estar para proporcionar uma maior
produtividade para os produtores.

O estudo apresenta importância em descrever o funcionamento
de um barracão saudável para os animais, pois, ocorrência de erros
na construção, afeta o cotidiano dos animais, ou seja, seu descanso,
alimentação e atividades.

O objetivo dessa pesquisa é explicar os aspectos de um sistema
de confinamento, o objetivo específico complementa essa ideia,
apresentando as seguintes finalidades:

· Descrever o sistema de confinamento CB;

· Apresentar os benefícios do CB;

· Expor exemplo de uma construtiva de um barracão do tipo CB.

2. DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento dessa pesquisa é caracterizado por uma
revisão de literatura, utilizando artigos científicos, anuário, site web
e dissertações para a construção de informações, a busca por esses
dados foram realizados na internet pela base de dados do Google
Scholar.

A pesquisa de dados foi realizado durante o mês de setembro,
apresentando informações dentre 10 anos de estudo, relacionando
a construção de barracões para animais de leite, utilizando a
abordagem qualitativa para a identificação e análise das informações,
respeitando e garantindo os direitos dos autores.

Para a busca de dados foi utilizado palavras-chave, como: bovinos
de leite no Brasil; sistema de confinamento e Compost Barn,
identificando e selecionando artigos pelo título e resumo, assim,
permitindo a análise de ideias semelhantes às construções para
bovinos de leite.
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2.1 Resultados e discussão

O sistema CB apresenta um local de confinamento, onde os
animais podem caminhar soltos dentro do galpão ou barracão,
promovendo um ambiente de conforto e bem-estar para
consequentemente, trazer mais produtividade (DAMASCENO, 2012,
BLACK et al., 2013).

Segundo Damasceno (2012), o sistema CB oferece liberdade de
movimento em um amplo espaço, permitindo que caminhem e deite
em diferentes locais e passam um tempo na superfície nas camas
para a melhora na saúde, a cama tem um material seco que precisa
trocar 2 vezes ao dia, pois, diminui a contagem de células somáticas
(CCS) do leite.

“As instalações devem ser bem projetadas e manejadas para terem
sucesso, e isso inclui: uma estrutura bem projetada e um bom manejo
da cama” (MOTA et al., 2017, p.439), o projeto precisa tem abertura
para uma maior ventilação natural para suportar 200 bovinos de leite.

A umidade e densidade da cama precisam ser controladas, pois,
o material precisa proporcionar conforto, além de apresentar custo/
benefícios para o produtor (DAMASCENO, 2012), para Leso et al.
(2013), essa cama precisa ter uma superfície seca, confortável e
saudável para permitir locomover-se no local, os materiais
recomendados, são: serragem, aparas de madeira, cavacos de
madeira, palha finamente processada, palha de milho e subproduto
de palha de trigo, os materiais, como: areia, esterco seco ou solo,
precisam de cuidados.

O sucesso do sistema de confinamento é por meio da cama,
quando montada e revestida de forma correta, ocorre um aumento
na temperatura da cama, assim, redução da umidade e melhoria na
compostagem (BRIGATTI, 2014), figura 1.

O CB traz “melhor ambiência e a obtenção de índices de conforto
térmico adequados, além de conforto e bem-estar aos animais”
(RADAVELLI, 2018, p.21), trazendo benefícios visíveis aos bovinos
de leite.

Conforme Black et al. (2013), os benefícios com o sistema CB é
o aumento na produção de leite, diminuição na contagem de células
somáticas e intervalos entre partos e dias em aberto.
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Assim, o segredo para um sistema CB eficiente com 200 bovinos
de leite é o amplo espaço para a locomoção e realização de
atividades, descanso e alimentação, essa locomoção pode ser
realizadas com a estrutura da cama, cabe as indicações para um
bom manejo da cama.

3 CONCLUSÃO

O sistema de confinamento é uma estrutura importante para o
conforto e bem-estar dos animais, o sistema CB é composto por um
amplo local para uma maior locomoção dos animais.

Os benefícios do CB é por meio desse espaço aberto e amplo,
além de um bom manejo da cama, resulta em uma maior
produtividade dos animais, essa cama precisa permitir a locomoção
dos animais e sua estrutura seca, o material utilizado e o revolvimento
da cama, resulta na diminuição da umidade, melhoria da
compostagem, conforto, saudável e locomoção.

Figura 1. Exemplo de estrutura do galpão e cama do sistema CB

Fonte: Mota et al., (2017, p.439).
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A pesquisa permite uma avaliação em campo para demonstra se
há uma diferença na produtividade dos bovinos de leite quando a
estrutura da cama é realizada conforme indicado.

Para uma estrutura de galpão ou barracão que caiba 200 bovinos
de leite e sua produtividade for beneficiada para a produção, depende
do sistema CB e estrutura da cama construída, o estudo aponta que
a ventilação, o material da cama e o espaço proporcionado são a
chave para uma vida saudável do animal.
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RESUMO

O banco de sementes representa um reservatório da diversidade
de espécies, com grande variabilidade genética e em números, estão
dispersas no perfil e variam conforme o manejo adotado nas áreas.
Assim, a aplicabilidade dos estudos para espécies daninhas nas lavouras
é necessária para determinar métodos apropriados para campos
agricultáveis. Há disponibilidade de vários métodos, cabe ao
pesquisador adequar para a finalidade desejada. Entretanto, estudos
envolvendo amostragem do banco de sementes são escassas, porém
de relevância para compreensão da dinâmica geral da população de
plantas daninhas. Além de, fornecer meios para tomada de decisão
no gerenciamento baseado na vulnerabilidade da população.
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Palavras chave: amostragem, banco de sementes, biologia,
manejo, plantas daninhas

ABSTRACT

Weed seed banks represents a reservoir of species diversity, with
high genetic and number variability, they are dispersed under soil
profile and changes occurs according to the management in the field.
Thus, the studies applicability for weed species in fields are required
to choose for appropriate methods to use in arable fields. There are
several methods available, it depends on the researcher to choose
that more suitable. However, studies involving weed seed banks
sampling are scares, though relevant to understand the population
dynamics of weed species. Further, to provide information for
decision-making in management based on the population’s
vulnerability.

Keywords: sampling, seed bank, weed biology, weed
management, weeds.

1. INTRODUÇÃO

Para escolha e adoção de práticas adequadas de manejo a serem
tomadas, é importante a avaliação prévia da comunidade infestante.
Empiricamente, análises visuais são efetuadas, porém com pouca
precisão, enquanto análises a partir de amostragens e levantamentos
apresenta considerável precisão, quando realizada corretamente.

Um dos métodos de levantamentos pouco utilizados na predição
de infestação é avaliação do banco de sementes do solo. Nos quais
requer procedimentos adequados para integração no manejo de
plantas daninhas. Uma das dificuldades para maior adoção desta
tática é a correlação entre o comportamento das espécies com as
práticas culturais, processos fisiológicos e ecológicos envolvidos. A
germinação, deterioração das sementes, emergências de plântulas,
e produção de sementes viáveis e dormentes pelas plântulas
desenvolvidas, também devem estar relacionadas com as causas que
produzem estas alterações (VOLL et al., 1997). Para estimativas
precisas de previsão do banco de sementes do solo é necessário
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estabelecimento de métodos com grande número de amostras com
elevadas taxas de recuperação de sementes para a maioria das
espécies (GROSS, 1990), devido a distribuição heterogênea das
sementes. A precisão das amostragens é dependente das
características das sementes, podendo afetar as taxas de
recuperação, destaca-se o tamanho e longevidade.

Sendo assim, o conhecimento acerca do banco de sementes pode
ser uma ferramenta relevante no manejo integrado de plantas
daninhas. No entanto, ainda devem ser desenvolvidas metodologias
adequadas para predição do banco de sementes em maior nível de
confiabilidade dos resultados.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Banco de sementes do solo

Em qualquer habitat de plantas superiores existem sementes no
solo, referidas como banco de sementes do solo (BSS). Definido como
a reserva de sementes viáveis enterradas no solo e na superfície,
que asseguram a regeneração das espécies juntamente com outras
estruturas reprodutivas.

Thompson e Grime (1979) reconhecem quatro tipos de bancos
de sementes em áreas agrícolas, divididos em dois grupos principais:
transitórios e persistentes. Nos transitórios, as sementes dificilmente
persistem viáveis no solo por mais de um ano, e são representadas
essencialmente por espécies perenes, com exceção de algumas
espécies anuais.

Normalmente os BSS são considerados uma mistura de bancos
transitórios e persistentes (THOMPSON e GRIME, 1979). Constituindo
importante reserva da variabilidade genética das comunidades
vegetais influenciando na velocidade das mudanças genotípicas das
populações de plantas. Além do se tamanho e composição variáveis
com o local e práticas de manejo adotadas.

Portanto, o conhecimento da produção de sementes de uma
determinada planta daninha é um elemento importante da dinâmica
populacional, necessário para o desenvolvimento de estratégias
sustentáveis de manejo. Além disso, a redução da fecundidade das
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espécies daninhas após tratamento com herbicida é vital para
minimizar o risco de evolução de resistência à herbicidas
(BAGAVATHIANNAN; NORSWORTHY 2012).

2.2. Metodologias para estudo do banco de sementes do solo

Os modelos podem ser úteis na avaliação da provável eficácia
das combinações de decisões de gestão em cenários alternativos,
mas só pode ser tão bom quanto os dados nos quais os modelos são
sediados. Modelos podem ser usados para avaliar a eficácia da
intervenção em diferentes fases do ciclo de vida das plantas daninhas
e, subsidiar decisões de gestão para evitar tratamentos
desnecessários ou antieconômicos (DILLE, 2017).

Uma predição precisa da emergência de plantas daninhas do
banco de sementes permitiria aos agricultores um planejamento mais
eficiente do controle evitando aplicações inadequadas de herbicidas
em condições de pré-emergência (CARDINA e SPARROW, 1996). A
estimativa qualitativa e quantitativa das sementes no banco pode
ser acompanhada pela germinação direta das amostras do solo ou
extração física das sementes associada por ensaios de viabilidade.

Existem vários entraves relacionados com os métodos de estudo
de banco de sementes das plantas daninhas. Dentre eles, destaca-se
o número correto de amostragens do solo, métodos adequados para
extração e separação das sementes das amostras do solo e cálculo
da porcentagem de germinação dessas sementes. Segundo Benoit et
al. (1989) citado por Baskin e Baskin (1998), a forma mais correta
para determinar o número ideal de amostras é pela relação de
variância, na qual quanto maior o número de sementes em uma
amostra por área, menor será a variância e o número de amostras
necessárias para estimar o banco de sementes.

Os modelos existentes podem ser classificados em abordagens
empírica e reducionista (GRUNDY, 2003 apud BASKIN e BASKIN (1998).
Uma abordagem empírica, busca-se encontrar uma correlação entre
fator (es) mensurável (s), como a temperatura do solo, temperatura
do ar e / ou a data da perturbação do solo e o tempo em que as
plântulas aparecem (ORYOKOT et al., 1997; LEBLANC et al., 2003;
CIRAK et al., 2006 apud BASKIN e BASKIN (1998)).
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Na abordagem reducionista, os modeladores combinam modelos
(geralmente empíricos) de superação de dormência, germinação e
alongamento/emergência de plântulas em um único modelo,
resultando em modelos grandes e complexos, também descritos como
mecanicistas (GRUNDY, 2003 apud BASKIN e BASKIN (1998).

Segundo, Forcella e Colbach (1999) o método sistemático é mais
preciso comparado a outros métodos, porque abrange mais do campo
estudado. Entretanto, com o aumento no tamanho do campo, há
redução na precisão.

Segundo Forcella, (1992) os bancos de sementes são em grande
parte compostas de sementes mortas, cujas proporções são
maiores na primavera do que no outono. A frequência com que as
sementes viáveis no banco de sementes são encontradas aumenta
com o tamanho da amostra do solo. Sugere-se um tamanho mínimo
de amostra de 100 g para técnicas diretas de extração de
sementes, considerando ainda que o método de emergência de
plântulas é mais consistente do que técnicas de extração, mais
dependentes do tamanho da amostra e da época de amostragem
(FORCELLA, 1992).

O número de amostras pode ser variável conforme o objetivo do
estudo. Se o interesse é quantificar a fração total de sementes e o
potencial de infestação em uma área, o número de amostras pode
ser inferior do que quando o interesse é determinar alterações
qualitativas e dinâmica do banco de sementes decorrente de algum
sistema de manejo (MEDEIROS, 2001).

2.2.1. Emergência de plântulas

Existem duas abordagens padrão para detectar a viabilidade de
populações de sementes enterradas: o método de germinação de
sementes (GM) e métodos de separação de sementes, incluindo
triagem manual, peneiração, lavagem e flotação (BASKIN e BASKIN
1998). GM é um método apropriado para um grande volume de
amostras de solo, embora seja necessário maior espaço e tempo
para avaliação (TER HEERDT et al. 1996). Já os métodos de separação
de sementes, o método de flotação (FM) tem sido aplicado pela alta
taxa de recuperação de sementes.
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Referente às coletas de amostras do solo, tem sido relatado a
utilização de amostradores de solo com diâmetro entre 2,5 cm
(ROBERTS e NIELSON, 1981); 4,5 cm (BARRALIS; CHADOEUF E
LONCHAMP, 1988); 10,5 cm (SINGH; BHULLAR; GILL, 2018) e 5 cm
(MULUGETA; STOLTENBERG, 1997). E a profundidade comumente
recomendada em áreas cultivadas para se trabalhar, são os primeiros
20 cm do perfil do solo, onde se encontra cerca de 90% das sementes.

Mulugeta e Stoltenberg, (1997) conduziram a avaliação do banco
de sementes em amostras de solo acondicionadas em bandejas
plásticas com 3 cm de espessura de solo em casa de vegetação
promovendo a germinação das sementes. Segundo os autores, foram
necessários quatro ciclos de emergência para esgotamento das
amostras, após este período as amostras foram peneiradas para
quantificação das sementes dormentes, considerando viáveis as
sementes que parmaneceram rígidas quando pressionas com pinça
(MULUGETA; STOLTENBERG, 1997).

Em relação a distribuição das sementes das espécies no perfil,
pode-se testar a agregação entre parcelas determinando a variância
(s2) para a relação média (x), o índice de ID de dispersão (MULUGETA;
STOLTENBERG, 1997).  O ID é uma medida do afastamento da
aleatoriedade em um dado padrão espacial, distribuído com uma
variável qui-quadrado em n-1 graus de liberdade. Onde, ID menor
que 1 demonstra um padrão espacial uniforme; igual a 1 para um
padrão espacial aleatório e maior que 1 para populações agregadas
(SOUTHWOOD, 1966). Podendo-se utilizar a distribuição binomial
negativa para descrição do padrão espacial comumente usado para
análise de dados biológicos (BUTTS e SCHAALJE 1994).

Cardina; Herms e Doohan, (2002) também avaliaram o banco de
sementes a partir da emergência de plântulas em bandejas. Após o
cessamento da emergência as amostras foram agitadas e postas em
sala à temperatura de 4ºC durante 3 semanas e 1 semana à
temperaturas alternadas (15 e 4ºC) e então colocadas em estufa
para estimular novo fluxo de emergência. O processo foi repetido
por duas vezes, quando não houve surgimento de novas plântulas.

No entanto, Takim et al., (2013) verificou o cessamento da
emergência de plântulas das amostras após três meses de contagem.
Inferindo que, a partir das análises de regressão houve relação linear
entre o número de sementes e a emergência de plântulas. Rahman
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et al., (1998) relataram que o comportamento assintótico de plântulas
pode ser esperado quando o banco de sementes do solo se torna
muito grande.

2.2.2. Extração de sementes

Utilizando o método de extração de sementes, Voll et al., (2001)
determinou o banco de sementes através da lavagem das amostras
eliminando-se a fração argila do solo, feita sob água corrente com
amostra sob peneira de malhas de aço inox. Foi então  conduzido a
operação de flotação com solução saturada de CaCl2.2H2O (Cloreto
de cálcio diidratado, a 75% de pureza). As sementes recuperadas
foram enxaguadas e colocadas para secar à sombra permitindo a
identificação e verificação da viabilidade pela pressionamento com
pinça (VOLL et al., 2001).

Buhler e Maxwell (1993) aperfeiçoaram a separação física, que
antes era feita através de peneiramento do solo, com a utilização
de solução de alta densidade, utilizando o carbonato de potássio
(K2CO3), seguido de centrifugação. Nesse método há separação dos
constituintes orgânicos do solo que são recolhidos para posterior
identificação. Houve também a constatação que a exposição das
sementes a 3,2 M de K2CO3 por períodos menores que 30 minutos
não afeta a germinação das sementes. Alguns autores sugerem a
utilização de outros produtos químicos como o sulfato de magnésio
(MgSO4), conforme Freitas (1990), evitando assim redução na
germinação

Quando se compara os métodos para estimar a densidade e
composição de espécies daninhas no banco de sementes do solo
Gonzalez e Ghermandi (2012) encontraram quatro vezes mais
sementes em área de pastagem natural na Patagônia, em relação ao
método de emergência, porém houve pouca sobreposição na
composição de espécies. Com o método de emergência de plântulas
foi encontrado maior proporção de sementes pequenas (<1 mm),
enquanto que no método de extração de sementes predominou
sementes de espécies com exigências específicas de germinação,
principalmente na detecção de espécies com sementes maiores. As
variações encontradas entre métodos podem estar relacionadas com
a dormência das sementes, exigências específicas de germinação,
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tamanho e massa das sementes (GONZALEZ; GHERMANDI, 2012).

Bigwood e Inouye (1988) descobriram que, a precisão das
estimativas de número de sementes foi melhorada tomando muitas
amostras pequenas em vez de algumas grandes. Ao construir uma
curva de área de espécies para sementes viáveis enterradas, o
tamanho da amostra além de 200 cm2 diminuiu a taxa de detecção
de novas espécies (FORCELLA, 1984).

Segundo Forcella, (1984) a riqueza de espécies do banco de
sementes enterradas em pastagens australianas não aumentou
significativamente após a área de superfície combinada de amostras
replicadas de parcelas distribuídas aleatoriamente exceder 1000 cm2
(FORCELLA, 1984). Em solos aráveis da Itália, foram necessários 200
testemunhas de solo (3,4 cm de diâmetro e 15 cm de profundidade)
para documentar a maioria das espécies presentes em um lote de
169 m2 (ZANIN; BERTI e ZUIN, 1989).

Gross (1990), verificou que 15-20 amostras foram suficientes para
determinar o número de espécies no banco de sementes do solo; em
cada local, 20 amostras de 2,5 cm de diâmetro e 315 cm de
profundidade foram tomadas (GROSS, 1990). Forcella (1992) sugere
que para a detecção de uma única espécie é necessária uma
quantidade mínima de solo de 100g.

Na região semiárida do sudoeste de Queensland (Austrália) Page
et al. (2006) concluíram que o método de amostragem ideal para
determinar a riqueza de espécies, baseava-se no aumento do número
de locais e transectos, mas tomar relativamente menos amostras
por transecto. Em pastagens na Hungria, 20 núcleos de 5 cm de
diâmetro foram amostras suficientes para encontrar espécies anuais
dominantes no banco de sementes, mas 20 amostras de 22 cm de
diâmetro dobrou o número de espécies encontradas (KEMENY et al.,
2003).

3. CONCLUSÃO

O conhecimento da produção de sementes de uma determinada
planta daninha é um elemento importante da dinâmica populacional,
necessário para o desenvolvimento de estratégias sustentáveis de
manejo.
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Nesse sentido, análises de populações florísticas permitem
deduções quanto ao dinamismo, composição e tendências futuras,
bem como o conhecimento das relações existentes entre as
comunidades e seu habitat.
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RESUMO

Objetivou-se com o presente trabalho apresentar a relevância
do controle de pragas na cultura do morangueiro, considerando as
pragas primárias e secundárias e as diferentes formas de combatê-
las. Nota-se que o morango é uma das frutas de maior consumo e
que, muitas vezes, a qualidade não está das melhores, portanto, é
necessário fazer o controle de forma adequada e que não danifique
a fruta. Além disso, em busca da melhor qualidade, produtores tem
buscado formas que não utilizem tanto agrotóxicos para o cultivo.
Para realização deste artigo, foram utilizadas pesquisas bibliográficas
que puderam contextualizar o mesmo.

Palavras-chaves: Controle biológico; Fragaria L; Qualidade de
vida.
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ABSTRACT

The objective of this study was to present the relevance of pest
control in strawberry cultivation, considering the primary and
secondary pests and the different ways to combat them. Note that
the strawberry is one of the most consumed fruits and that, many
times, the quality is not the best, therefore, it is necessary to do
the control properly and that does not damage the fruit. In addition,
in search of the best quality, producers have sought ways that do
not use pesticides as much for cultivation. To carry out this article,
bibliographic searches were used that could contextualize it.

Keywords: Biological control; Fragaria L.; Quality of life

1. INTRODUÇÃO

O morango é um fruto muito popular na mesa dos brasileiros,
além do alto consumo, ela também é bastante apreciada em função
de sua excelente característica organoleptica. De acordo com a
Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo (2020),
CEAGESP, o morango fica em 54º lugar de produtos mais
comercializados, sendo que, somente em 2017, foram
comercializados 7.169,90 toneladas de morango.

Sua identificação como “fragum” ou “fraga”, refere-se à
caracteristica marcante de sabor doce, fato associado ao elevado
consumo do morango no mundo inteiro. Há relatos de que a fruta já
estava sendo cultivada na Europa por volta do século XV, em hortas
francesas e inglesas. A origem do morangueiro, como é conhecido
hoje em dia, é a consequência do cruzamento natural de duas
espécies selvagens, são elas: Fragaria chiloensis, original do Chile,
e Fragaria viriginiana, América do Norte. De acordo com Pirovani et
al. (2015), estas espécies foram encontradas pelos europeus por volta
do século XVII, levadas para a Europa para cultivo em hortas caseiras,
a partir de tal fato, acredita-se que que o cruzamento natural tenha
ocorrido e, como consequência, a formação do híbrido de morango,
obtido há mais de 300 anos. Após esse episódio, foram realizados
diversos processos de hibridizações com outras espécies em busca
de melhorias, somente após o século XX, foi possível gerar a gama
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de cultivares que são aquelas que é possível encontrar no mercado
hoje em dia.

Pirovani et al., (2015) ressaltam que o morango é a fruta que
representa a maior expressão econômica entre frutas de pequeno
porte, sendo produzido e em variadas regiões do mundo. O cultivo
do mesmo é conhecido pela grande demanda de mão-de-obra e a
alta rentabilidade por área, sendo que, algumas vezes o cultivo do
morangueiro é feito em pequenas propriedades que utilizam a mão-
de-obra familiar.

É notável que a produção de morango pode sofrer diversos danos,
tanto de natureza biótica quanto abiótica, prejudicando de forma
significativa o desenvolvimento vegetativo e também a produção.
Dentro dos fatores bióticos que podem causar danos, encontra-se
insetos, ácaros, fungos, bactérias, vírus e nematoides. Por conta de
o mercado consumidor de morango ser meticuloso, o padrão de
qualidade do fruto, em sua maioria, é elevado, não permitindo
defeitos. Por essa razão, os produtores buscam atender essa
necessidade baseando seu controle fitossanitário com insumos
químicos.

Atualmente, o consumidor tem se preocupado cada vez mais
com a qualidade de vida, por isso, fogem dos produtos que são
tratados com agrotóxicos, e buscam por frutos que foram produzidos
em sistemas que respeitam os conceitos de sustentabilidade, da
preservação do meio ambiente e bem-estar do ser humano. Pirovani
et al. (2015), reportam que nesse conceito, a produção orgânica do
morango irá crescer na agricultura brasileira.

O cultivo orgânico pode ser definido como um sistema de produção que evita
ou exclui amplamente o uso de fertilizantes, agrotóxicos, reguladores de
crescimento e aditivos para a produção vegetal e alimentação animal,
elaborados sinteticamente. Tanto quanto possível, os sistemas agrícolas
orgânicos dependem de rotação de culturas, de restos de culturas, estercos
animais, de leguminosas, de adubos verdes e de resíduos orgânicos de fora
das fazendas, bem como de cultivo mecânico, rochas e minerais e aspectos
de controle biológico de pragas e patógenos, para manter a produtividade e
a estrutura do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar insetos,
ervas invasoras e outras pragas. (PIROVANI et al., 2015, p. 06)

Partindo dessas informações, o objetivo-se com este artigo
fornecer informações a respeito da identificação correta de algumas
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pragas na cultura do morangueiro, visando o controle das mesmas,
além de trazer informações adicionais pertinentes à identificação
de inimigos naturais que poderão ajudar no controle dessas pragas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Para realização do presente artigo, foram utilizadas revisões
literárias que, tiveram como objetivo, levantar dados para a
fundamentação dele. Para tal, foram separados artigos científicos
que continham como assunto principal o manejo de pragas desta
cultura, de tal forma a destacar as    informações científicas  mais
detalhadas sobre as pragas do morangueiro.

Conforme reportado por  Fadini, Pallini e Venzon (2004), a procura
mundial por alimentos que sejam certificados e livres de resíduos
de pesticidas tem pressionado o modelo tradicional agrícola a
constantes reavaliações de seus métodos de produção que são usados
com mais frequência. Os autores reportam ainda  que os modelos de
produção que tem como base altos gastos energéticos com pesticidas
e fertilizantes, estão passando por uma nova avaliação quando o
assunto é sustentabilidade e as consequências, a longo prazo, para
o homem e o meio ambiente.

O morango tem como característica ser uma planta herbácea,
perene, com caule semi subterrâneo e de crescimento rente ao solo.
Seu cultivo é feito, principalmente, por pequenos produtores,
provindo da agricultura familiar. Segundo dados da Empraba (2010),
no Brasil, o cultivo do morango concentra-se, em sua maioria, nos
Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e,
recentemente, no Distrito Federal, estima-se que a produção gira
em torno de 25 a 45 mil quilos.

Apesar de ser uma fruta saborosa, infelizmente, ele também é
conhecido por seu excesso de resíduos de agrotóxicos, isso se deve à
falta de critérios no uso destas substâncias para controlar doenças e
pragas. Tal fato ocorre por conta da falta de informação e o
desconhecimento a respeito das pragas ligadas ao morangueiro e
seus métodos de controle.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      151

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

As pragas podem causar prejuízos relacionados à destruição das
partes aéreas e também raízes das plantas, além de deixar o fruto
em condições não viáveis para o consumo e transmissão de virose.
As pragas primárias têm destaque quanto aos ácaros fitógrafos “cujos
danos causam perdas econômicas expressivas à cultura e
frequentemente requerem medidas de controle. Outras são
consideradas como secundárias, pois ocorrem em baixo nível
populacional ou são de ocorrência esporádica, mantidas sob controle
pelos inimigos naturais presentes na cultura e, dessa forma, não
necessitam de controle químico” (GUIMARÃES et al., 2010, p. 01).

As pragas-chave, ou principais, são consideradas aquelas que
com frequência provocam danos econômicos, exigindo medidas de
controle. Como exemplo desta praga para o morangueiro, existe o
ácaro rajado (tetranychus urticae Kock), ele é um artrópode
cosmopolita, polígrafo, associado a mais de 150 culturas de
importância econômica. De acordo com Guimarães et al. (2010),
essa praga ocorre principalmente na época seca do ano e sua
população pode aumentar cerca de 40% ao dia. Sua criação é baseada
em estádios, passando pelo ovo, larva, ninfa e adulto (havendo entre
os três últimos intervalos intercalados de inatividade). A forma de
reprodução é por partenogênese arrenótoca, isso quer dizer que dos
ovos não fecundados, surgem apenas machos. Guimarães et al. (2010,
p. 02), trazem uma análise completa de todos os estádios dessa
praga que, de forma resumida, entende-se da seguinte forma: Ovos:
esféricos, coloração amarelada. São inseridos junto à teia ou na
parte debaixo das folhas. O período de incubação varia de quatro
dias à temperatura de 23ºC ou até 18 dias em temperatura de 13º C;
Larva: apresentação três pares de pernas, com coloração esverdeada
e duas manchas dorsais escuras, é possível diferenciar as ninfas das
adultas a partir do tamanho. Esse estádio larval, varia de um a nove
dias para os machos e onze dias para as fêmeas; Ninfa: a coloração
é esverdeada com duas manchas dorsais escuras, quatro pares de
pernas e tamanho próximo ao do adulto; Adulto: a fêmea adulta
apresenta dorso de coloração amarelo esverdeada escura, coberto
por longas setas e duas manchas escuras de cada lado.

Esse tipo de praga costuma viver em colônias numerosas na
planta, onde constroem muitas teias, que serão usadas para proteção
e depósito dos ovos. Quando se alimentam, tanto os adultos quanto
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as ninfas, introduzem os estiletes nas células da folha e ingerem o
conteúdo celular que transborda. Por essa razão, as folhas
apresentam manchas difusas de coloração avermelhada, que evoluem
para necrose e queda. Como consequência para o fruto, este ficará
duro, seco e marrom. Se caso não tiver controle, ou ele seja feito de
forma incorreta, poderá reduzir a produção em até 80% (GUIMARÃES
et al., 2010).

Como forma de controle, o monitoramento deve ser feito
periodicamente, sendo que analisará as folhas coletas, flores e frutos
verdes, que deverão ser colocados em sacos de papel e guardados
em geladeira por até três dias. Para que se valide o monitoramento,
a contagem deverá ser feita com uso de lupa específica e por alguém
que seja capacitado para tal processo. Quando se nota que há maior
incidência, é aconselhável aumentar a frequência de amostragem,
com o aumento das plantas que servirão de amostra, claro que com
maior atenção aos sinais de clorose, folhas secas e teias. A forma de
controle deve ser feita através de controle químico se forem
observados 10 ácaros rajados por folíolo.

Além das pragas primárias, o morangueiro também está sujeito
às secundárias, que ocorrem de forma esporádica e que,
eventualmente, podem ocasionar perdas a produção, como é o caso
dos pulgões (Capitophorus fragaefolii Cock, 1901 (Hemiptera:
Aphididae) Cerosipha forbesi Weed, 1889). Guimarães et al. (2010),
trazem as características dos pulgões sendo insetos de um a três
milímetro de comprimento, com corpo periforme e mole, antenas
desenvolvidas e aparelho bucal tipo sugador. No fim do abdômen,
encontra-se dois apêndices tubulaterais, conhecidos como sifúnculos
e um central, denominado codícula, por onde é expelida uma
substância açucarada. São insetos sugadores que se alimentam da
seiva elaborada e por meio desse processo, podem disseminar viroses
entre as plantas. A diferenciação deles se dá da seguinte forma:

C. fragaefolii – a forma alada possui coloração amarelo-esverdeada, enquanto
a áptera apresenta coloração verde-amarelada e possuem pelos claviformes
abundantes no abdome.

C. forbesi – as formas aladas possuem comprimento de aproximadamente um
a três mm, com o abdome mais claro que o tórax e a cabeça, enquanto que a
forma áptera possui cor verde-escura a negra. Estão geralmente associados a
formigas lava-pés, que ajudam na proteção e transporte de insetos.
(GUIMARÃES et al., 2010, p. 03)
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Por apresentarem diferença, os sintomas e danos também se
dão de forma diferente. Os pulgões C. fragaefolli são responsáveis
pela transmissão do vírus do mosqueamento do morangueiro, já a
espécie C. forbesi ataca diversas regiões da planta e, junto com as
formigas que são atraídas por sua seiva, resultam em sérios prejuízos
à cultura. Esse ataque ocorre principalmente na região do colo,
devido aos danos locais, as formigas foram montículos de terra, o
que gera maior prejuízo para a cultura e ainda oferece maior proteção
para os pulgões. Nesse caso, o controle deve ser feito previamente,
quando pelo menos 5% das plantas estiverem infestadas com a praga
(GUIMARÃES et al., 2010).

Existem táticas que ajudam a controlar tais pragas. Estas, devem
ser feitas com base nos preceitos do manejo integrado de pragas,
que abrange o uso de diferentes maneiras de controle de forma
integrada, preservando a sustentabilidade da cultura. Guimarães et
al. (2010) recomendam usar o controle cultural que tem como
objetivo “evitar plantio consorciado com outras plantas que possam
atuar como hospedeiras das pragas do morangueiro; realizar a capina
ou o controle de plantas daninhas nas proximidades do cultivo ou na
bordadura; evitar excesso de adubações nitrogenadas; eliminar e
destruir os restos culturais ou plantas infectadas por virose
transmitidas pelos pulgões [...]” (GUIMARÃES et al., 2010).

Para os autores, os ácaros predadores são considerados os
inimigos naturais mais efetivos no controle de ácaros-pragas.
“Atualmente, ácaros predadores, como os Phytoseiidae Neoseiulus
californicus e Phytoseiulus macropilis são criados em laboratório e
comercializados em grande escala para o controle de ácaros fi
tófagos. Os fungos entomopatogênicos Hirsutella thompsonii,
Hirsutella nodulosa e Neozygites fl oridana ocorrem naturalmente
no campo e exercem controle natural das populações do ácaro”
(GUIMARÃES et al., 2010, p. 05).

Quanto ao controle químico, é hoje em dia a tática de controle
mais utilizada para o controle de pragas em cultivos para fins
comerciais do morangueiro. Contudo, recentemente, foi notado que
a eficácia deste controle tem diminuído bastante, isso por conta do
surgimento de populações resistentes da praga aos princípios ativos
que são mais utilizados. “Vários casos de resistência aos agrotóxicos,
como abamectina, fenpiroximate, propargite, clorfenapir, enxofre
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e dimetoato têm sido documentados em cultivos de morango”
(GUIMARÃES et al., 2010, p. 06).

Para que as pragas sejam tratadas de forma adequada e conseguir
por completo seu controle, é necessário entender com que tipo de
praga está lidando e qual melhor processo para não danificar a
produção.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O morango é uma das frutas mais procuradas pelos consumidores,
apesar de ser fácil de encontrar, muitos daqueles que consomem a
fruta, buscam maior qualidade e menos toxinas. Popularmente, existe
uma frase que diz: quanto mais bonito e grande os morangos, mais
agrotóxicos eles possuem. Em busca de contrariar essa frase e a
melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, além de pensar
em sustentabilidade, os produtores estão buscando formas de usar
menos agrotóxicos possível.

Contudo, é notável que o grande uso de substâncias químicas, se
dá por conta da quantidade de pragas que são encontradas na cultura
do morangueiro. A ferramenta mais eficaz de combater essas pragas
sem causar danos, é ter conhecimento de sua criação, procriação e
os danos que estas podem causar a cultura. No decorrer do presente
artigo, foram utilizados dois exemplos, sendo um de pragas primárias
e outro secundárias. É importante mencionar que existem diversas
outras pragas e que, hoje, é possível entender mais a fundo o que
elas causam e como combatê-las.

Hoje, com fácil acesso à informação, os produtores têm maiores
chances de preservar suas hortas e salvar as culturas, caso haja
infestação de alguma praga. Dessa forma, eles podem oferecer os
melhores produtos para seus consumidores.
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RESUMO

A bovinocultura de corte, é um sistema de produção que envolve
diversos cuidados para que seja bem sucedida. Tais cuidados envolvem
tanto manejos animal, manejo sanitário e instalações corretas, como
também, uma consciência de qual parte do sistema de produção o
pecuarista irá se comprometer, podendo ser cria, recria ou engorda,
e claro, pode ser realizada uma parte do processo apenas, duas partes
ou até mesmo as três. Certamente, tendo ciência que possui
conhecimento e infraestrutura para qual desejar seguir, para que,
no final da produção, a qualidade do produto seja superior.

Palavras chave: bovinocultura, cuidados e produção.

ABSTRACT

The beef cattle breeding, is a production system that involves
several cares to be successful. Such cares involve both animal
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handling, sanitary handling and correct installations, as well as, an
awareness of which part of the production system the cattle breeder
will compromise, being able to be bred, recreated or fattened, and
of course, it can be realized a part of the process only, two parts or
even the three. Certainly, having knowledge and infrastructure to
follow, so that, at the end of the production, the quality of the
product is superior.

Keywords: bovinoculture, care and production.

1. INTRODUÇÃO

A criação do gado de corte no Brasil, é um sistema que envolve
uma ampla quantidade de manejos. Uma divisão mais fácil de ser
feita, diferencia a pecuária extensiva da pecuária intensiva. A
pecuária extensiva engloba um manejo em pasto nativo, com pouca
aplicação de insumos e baixa produtividade, já a pecuária intensiva
refere-se àquelas em que o pasto é altamente produtivo e o manejo
conta com suplementação tanto em pasto quanto em confinamento,
tudo realizado da melhor forma possível, visando uma maior
qualidade do produto final.

Na última década, a bovinocultura de corte brasileira se
transformou de várias formas, tecnologias como suplementação
estratégica, novas variedades forrageiras, semiconfinamento,
misturas múltiplas, cruzamentos, avanços no manejo de pastagens,
entre outros processos de profissionalização que alteraram de forma
positiva a produção e a produtividade.

Questões envolvendo o bem-estar animal também estão
começando a ser mais observadas pelo consumidor, percebendo-se
mais uma vez que, quanto melhor o manejo e a tecnologia
envolvida, melhores serão os resultados, tanto em qualidade do
produto, como preço. Muitos cuidados passaram a ser mais tomados
pelos pecuaristas para que a procedência do gado seja a mais bem
oferecida, cuidados que vão muito além apenas da alimentação,
sendo eles a liberdade animal, o manejo sanitário e preventivo
contra enfermidades, tratamento veterinário, qualidade do
alojamento, transporte, abate, entre diversas outras medidas que
devem ser aplicadas na pecuária.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Atividades do sistema de produção

O sistema de produção da bovinocultura é formado por três
processos principais, sendo elas, cria, recria e engorda, que podem
ser realizados de forma isolada ou combinada umas com as outras.

Figura 1: Processos do sistema de produção da bovinocultura.

 Fonte: Premix

· Cria: a cria consiste em um rebanho de fêmeas em reprodução,
que pode incluir a recria de fêmea para reposição, crescimento do
rebanho e venda. Os machos são todos vendidos logo após a desmama,
geralmente, com idade entre 7 e 9 meses. Também são negociados
bezerras desmamadas, novilhas, vacas e touros, na maioria das vezes,
as bezerras desmamadas e as novilhas jovens, que possuem entre 1 e
2 anos, são comercializadas para a reprodução, enquanto novilhas de
2 a 3 anos, vacas e touros são destinados para o abate.

· Recria: é o processo mais desafiador e extenso, o objetivo é
desenvolver o animal após a desmama, durando até seus 15 a 18
meses de idade, para que ele possa expressar o seu potencial genético
da melhor forma, sendo assim, enviado para a engorda se for macho
e para a reprodução se for fêmea. Se a recria não for bem feita, o
animal pode enfrentar dificuldades no processo de engorda, que
depende muito da alimentação feita nesta fase.
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· Engorda: ciclo curto, no qual os animais passarão por um
processo de ganho de peso e deposição de gordura na carcaça,
geralmente, realizado em um sistema de confinamento ou
semiconfinamento, sendo posteriormente, enviado para o abate.

2.2. Bem-estar animal

A busca pela alta produtividade fez com que ocorresse o
desenvolvimento em áreas como a de nutrição, reprodução,
melhoramento genético, entre outros procedimentos que passaram
a receber um maior “foco”. Entretanto, quando existe a
intensificação na produção, geralmente, o gado passa a ser visto
apenas como um objeto, sendo deixado de lado um aspecto muito
importante e que impacta no final do processo, a questão de que os
animais ali manejados também são seres vivos e devem ser tratados
da melhor maneira, para que possam responder conforme o ambiente
em que estão inseridos, haja vista que, quanto melhor o manejo,
melhor a qualidade da carne, sendo assim, seu valor final aumenta
e gera mais lucro ao pecuarista.

Figura 2: Gado bebendo água de qualidade em bebedouro.

Fonte: Boi Saúde
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O bem-estar animal não é alcançado somente pelo fato de receber
alimento, água e manejado sem agressividade, existem diversos
fatores que caracterizam uma produção que preza pelo bem-estar,
dentre eles é possível citar a escolha de uma área que obedeça as
legislações de reservas legais, garantia de proteção de fauna e flora,
solo com aptidão agrícola, sendo ela, física, química e topográfica,
água periodicamente monitorada para ciência de sua qualidade,
proteção de nascentes, lençóis freáticos, rios e similares.

A pastagem também deve receber o devido cuidado, com práticas
de conservação do solo, forrageira de qualidade e resistente a pragas,
evitar superlotação do pasto para que não ocorra erosão nem falta
de alimento, não utilizar o fogo como manejo, nutrir o pasto e
eliminar plantas invasoras periodicamente.

Quanto à alimentação, fornecer pastagem, suplementos
necessários e água limpa à vontade, mesmo que no período de seca,
não utilizar alimentos de origem animal na alimentação dos animais,
não utilizar anabolizantes, não utilizar antibiótico como aditivo
alimentar e na suplementação apenas produtos aprovados pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Falando sobre o manejo animal, todos os animais devem ser
individualmente identificados, registrando o grupo genético, origem
de animais adquiridos de terceiros, a idade, enfim, ter em mãos todas
as informações necessárias sobre cada animal, transportar o gado de
maneira segura, realizar exames andrológicos em touros e ginecológicos
nas matrizes 60 dias antes do início da estação de monta, realizar estação
de monta de 90 a 120 dias, realizar diagnósticos de gestação, selecionar
matrizes e touros para que a reprodução seja de melhor qualidade,
descartar animais improdutivos e de baixo desempenho, monitorar
diariamente as vacas em final de gestação, concentrando-as em um
mesmo pasto e assegurar que o recém-nascido está mamando o colostro,
além de desinfetar o cordão umbilical desses animais.

É muito importante também que exista um manejo sanitário no
ambiente, pois, a desatenção com este manejo pode acarretar riscos
ao animal, ao consumidor e ao encarregado de manejar os animais,
incluindo o fato de o uso incorreto de produtos químicos pode gerar
contaminações no solo e na água.

Para encerrar, é necessário que todas as instalações presentes
no local sejam feitas da maneira correta, com  a instalação correta
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de cercas, curral, confinamento, cercado para creep-feeding, cocho
para suplementação de minerais, concentrados e volumosos,
bebedouros, reservatórios de água, entre outros, para que o animal
e as pessoas presentes não corram riscos, além do fato de reduzir a
competitividade e o comprometimento da carne e do couro.

Figura 3: Confinamento de gado em Castilho - SP.

Fonte: Giro do Boi

2.3. Sombreamento

A sombra, por mais que as vezes não recebe sua devida
importância, é um fator bastante significativo na qualidade final do
gado. O estresse por calor reduz o apetite do animal, causando um
menor consumo de alimento, diminuindo seu ganho diário e assim
interferindo negativamente na formação das carcaças.

É difícil responder qual o tempo e espaço correto da sombra,
porém, o que se sabe é que os animais devem receber sombra em
um local que caiba todos os animais juntos em uma mesma hora do
dia, podendo ser uma sombra de procedência natural (árvores) ou
artificial (coberturas). Uma dica é que o sombreamento deve ser
projetado, com sombra em diferentes locais e diferentes horários,
para que ocorra a secagem do solo, não permitindo o acúmulo de
fezes e urina, o que irá resultar em lama no curral.
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As imagens a seguir revelam os resultados obtidos em testes
feitos em gados com e sem sombreamento:

Figura 4:  Médias de ganhos de peso de novilhas Nelore confinadas com e sem
sombra (Chiquitelli Neto, 2002).

Fonte:  Manejo Racional de Bovinos de Corte em Confinamentos: Produtividade e
Bem-estar Animal.

Fonte: Manejo Racional de Bovinos de Corte em Confinamentos:         Produtividade
e Bem-estar Animal.

Figura 5: Ganho de peso de novilhas confinadas com disponibilidade (SOMB) e sem
disponibilidade (SOL) de sombra (Chiquitelli Neto, 2001).
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3.0.   CONCLUSÕES

Pode-se concluir que, a bovinocultura, não é apenas uma “fábrica
de carne”. Para que seja atingida uma qualidade e um preço elevado,
é necessário que o gado receba um bom manejo, não apenas com
alimentação e cuidados ao locomover os animais, mas também, com
cuidados sanitários, no transporte, nas instalações, enfim, no manejo
como um todo, desde a fecundação até o abate.

Com um manuseio consciente, certamente, ao final do processo
de produção do gado, a diferença da qualidade dessa carne após o
abate será extremamente diferente da carne no qual o rebanho não
possuía tais precauções, com isso, o preço atingido pelo primeiro
pecuarista será maior, além do fato de o consumidor estará pagando
por um produto de procedência muito melhor.
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RESUMO

Com as expansões da colonização ocasionou um choque de culturas,
onde adentraram ensinos de agricultura e plantios de outros tipos de
frutíferas que vieram juntos com os portugueses para a América do Sul,
como os pêssegos, maçãs, uvas e diversas outras espécies. No início
adaptando os quais ao clima e microrganismos que possam debilitar a
frutífera tanto como o fruto em si como a própria frutífera. Com o
crescimento do conhecimento da tecnologia e da ciência foi possível dar
avanços significativos sobre cada cultura especifica, trabalhando com
reguladores de crescimento para auxiliar no desenvolvimento da frutífera.

Palavras chave: Expansão da colonização, frutíferas, tecnologia.

ABSTRACT

With the expansions of colonization caused a clash of crops,
where they entered agricultural teachings and plantings of other
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types of fruit trees that came together with the Portuguese to
South America, such as peaches, apples, grapes and several other
species. At the beginning adapting which to the climate and
microorganisms that can weaken the fruit both as the fruit itself
as the fruit itself. With the growth of knowledge of technology
and science it was possible to make significant advances on each
specific culture, working with growth regulators to assist in the
development of fruit.

Keywords: Expansion of colonization, fruit, technology.

1. INTRODUÇÃO

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, trouxeram com eles
frutas, hortaliças, sementes de arvores e a produção de trigo. O
início dos primeiros plantios de pêssego foi na parte do sul brasileiro
e dos vinhedos no planalto de Piratininga, onde hoje se situa a
grande São Paulo. Foram as primeiras plantas de uvas norte-
americano a adentrar ao pais. A cana-de-açúcar vieram com eles e
foram semeadas mais para o interior do estado de SP, próximo a
região de São Vicente.

A partir de 1830 uma espécie de uva se destacou por ser
resistente a climas mais quentes e sua dormência ser mais fácil
de quebrar do que outras da mesma espécie, com isso cresceu o
número de produtores de uva Niagra pelo Brasil, fazendo assim
ter uma forte presença na economia do país nesse período. Sendo
o Rio Grande do Sul o Estado brasileiro com a maior produção
vitícola, com 53% da área cultivada no Brasil (IBGE, 2011). Com
toda essa expansão começou estudos em cima de período de
dormência, temperatura que cada espécie necessita e novos meios
de tentar adiantar a produção e conseguir frutíferas mais saudáveis
e livre de vírus, bactérias, resistência a solos ricos em alumínios
e encharcamentos. Em torno de 90% da uva produzida destinam-
se à agroindústria e somente 10% são destinados ao consumo in
natura. As melhores safras para a viticultura da Serra Gaúcha
acontecem em anos com menor precipitação e maior insolação,
que possibilitam às uvas melhores condições para maturação
(PEDRO JÚNIOR, 2006).
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Há centenas de anos as frutíferas de clima temperado se
originariam em países de inverno intenso e clima bem frio. No Brasil
elas são consideradas exóticas, pois foram introduzidas de várias
partes do mundo. Nos primeiros registros de Pero Vaz de Caminha,
em maio de 1500, no início da colonização, entre 1531 e 1532 durante
a expedição colonizadora de Martin Afonso de Souza que foram
trazidas as primeiras mudas ou sementes de frutíferas de clima
temperado. Além das frutíferas, também, foram trazidas as
hortaliças, a cana-de-açúcar e o trigo. Segundo Grando, (1990) em
São Vicente (SP) foram plantadas ou semeadas as introduções
europeias e futuramente, devido as melhores condições do clima e
solo em terras do Planalto Atlântico de vários estados brasileiros.

Por serem frutos com necessidades de temperatura mais amenas,
tanto a produção quanto a dormência das sementes tendem a
respeitar uma temperatura ou um estado do ambiente para produzir
e eclodir do solo.

O naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, durante sua visita à
Pelotas, no Rio Grande do Sul, em setembro de 1820, por ser uma
das regiões brasileiras onde o clima é mais parecido com o europeu
faz menção ao cultivo de pessegueiro e outras frutíferas. Com essa
intuição foram plantados mais de 100 mil pés de pêssegos, onde se
iniciou a primeira colônia francesa no pais para a produção de
pêssegos em conservas, o imigrante Amadeo Gustavo Gastal
empreendeu, da França, a primeira indústria de conservas de frutas
e legumes segundo (GRANDO,1990).

(SANTOS NETO, 1969) Braz Cubas poderia ser considerado o
primeiro viticultor brasileiro pois no século XVI, já havia as primeiras
fabricações de vinhos nacionais produzidos no Planalto de Piratininga
(hoje Grande São Paulo), onde foram realizados os primeiros plantios
da uva no pais, importantes introduções de videiras norte-
americanas, cultivadas no estado de São Paulo mais resistentes às
doenças e de melhor adaptação aos climas locais, ocorreram entre
1830 e 1840, essas espécies como tiveram um adaptação em vários
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estados brasileiros, sendo importante para a economia da época.
Com a expansão das videiras se adaptando bem ao clima nacional se
se destacou uma videira chamada de uva Niagra que ajudou no
crescimento e expansão do cultivo por quase todo território nacional.

Como afirma FACHINELLO, (2011), “as frutíferas de clima
temperado estão distribuídas em 11 dos 26 estados brasileiros”. O Rio
Grande do Sul responde por aproximadamente 49,3 % do total produzido
no País, essa superioridade se dá ao clima mais ameno do que em
outros estados, seguido de Santa Catarina (23,2 %), São Paulo (10,3
%), Paraná (6,2 %), Pernambuco (5,3 %), Bahia (3,0 %) e Minas Gerais
(1,8 %). Estas, frutíferas de clima temperado encontram se também
presentes nos estados do Rio de Janeiro, Paraíba, Mato Grosso e Goiás.

As características principais de frutíferas apresentadas por essas
plantas são: - Hábito caducifólio; - Um único surto de crescimento;
- Necessidade de frio com temperaturas £ 7,2°C, para superação do
estádio de repouso vegetativo; - Maior resistência às baixas
temperaturas; - Necessidade de temperatura média anual entre 5 e
15°C para crescimento e desenvolvimento. “ (FACHINELLO, 2011)

Para termos um melhor discernimento os climas tropicais são
locais onde a máxima supera os 18°C, já o subtropical tem em média
de a baixo de 18°C é uma transição para o clima temperado que em
média máxima entre15°C (K.D.EXPOST; 2013).

Como podemos ver um é transcendência do outro assim
conseguimos identificar qual planta se comporta melhor em cada
clima. Excesso de chuvas é um fator limitante ao acúmulo adequado
de sólidos solúveis para a produção de vinhos de qualidade (FERREIRA
et al., 2004).

 As frutas mais produzidas são uva, maçã, pêssego, caqui, figo, pera
e marmelo. Contendo também frutos de clima temperado de pequeno
porte como os morangos, a framboesa, a amora-preta e o mirtilo.

Os videiros são responsáveis por conter a maior parte do território
nacional em cultivo atualmente. “A produção de uvas representa 45
% da produção total e 64 % das exportações das frutas de clima
temperado”, segundo (FACHINELLO, 2011)

Isso somente foi possível através dos estudos e trabalhos ardos
na prática de tentativas de cultivo e adaptações de frutíferas de
forma natural.
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Utilizando reguladores de crescimento que nada mais é composto
orgânicos que utilizados em pequena proporção podem inibir, ou
modificam os processos de fisiológicos de cada planta, sendo assim
quando aplicado nas plantas mudam seu estado vital e estrutural
aumentando a quantidade de frutos, qualidade dos frutos, facilitam
a colheita e desenvolvimento dos frutos mais precoce se comparado
a uma planta da mesma espécie sem o tratamento. (PETRI, 2016)

Além do método orgânico de reguladores podemos optar para os
sintéticos que são fabricados e obtidos dentro de laboratórios
específicos para essa operação fazendo o mesmo que o orgânico,
pois a demanda de produto para o mercado cada vez está mais alta.

Dantas (2012), para o melhoramento das plantas que são de climas
temperados inicia-se com a resistência infecciosa como os fungos,
bactérias, vírus, estresse ambiental, adaptação aos solos ácidos,
enriquecimento do valor nutricional e compreender a conservação
pós-colheita dos frutos.

O melhoramento genético se inicia com o mapeamento genético
e nos fatores bióticos e abióticos. Estudos da interação da planta
com patógenos e não patogênicos de fungos. Sendo assim, além de
estudar o genoma das fruteiras e seus patógenos fazendo assim uma
planta mais resistente e menos suscetível a pragas e doenças.

3. CONCLUSÃO

Através do estudo podemos concluir que desde a época do
descobrimento do Brasil, já foram introduzidas as culturas exóticas
em nosso pais. Sendo assim podemos observar as culturas frutíferas
de outros países adentra ao nosso mercado desde o início e hoje
com o crescimento da tecnologia podemos trabalhar com essas
espécies modificada geneticamente ou por modo natural de
adaptação ao clima, solo e umidade.

Por tanto essas frutíferas de clima temperado acabaram
adentrando dentro do nosso mercado, podendo então parar de
importar tais frutos e começando a exportar os frutos que são de
clima temperado que está sendo produzidos em clima tropical e
subtropical na mesma qualidade e intensidade de colheita que fora
do pais.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver e
avaliar um dispositivo eletrônico para suporte e auxílio ao produtor
na aplicação de defensivos, com a finalidade de diminuir o risco de
devira, indicar se está apto ou não a aplicação de um defensivo
através de dados climáticos, aumentar a eficiência da aplicação e
reduzir o impacto no meio ambiente causado por aplicações
realizadas em condições ideais. O protótipo será capaz de realizar
leituras meteorológicas e indicar ao usuário qual o aspecto de gota
é mais indicado para aquele parâmetro de clima.

Palavras-chave: Clima, Meio ambiente, Protótipo.

ABSTRACT

The present work has as general objective to develop and
evaluate an electronic device to support and assist the producer in
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the application of pesticides, with the purpose of reducing the risk
of becoming, indicating whether or not the application of a pesticide
is fit through climatic data, increase application efficiency and reduce
the impact on the environment caused by applications carried out
under ideal conditions. The prototype will be able to perform
meteorological readings and indicate to the user which aspect of
the drop is most suitable for that climate parameter.

Keywords: Climate, Environment, Prototype.

1. INTRODUÇÃO

No ano de 1998 o Brasil chegou a consumir cerca de 307 mil
toneladas de defensivos químicos, chegando a atingir uma marca de
250 ingredientes-ativos. Expresso em quantidade de ingrediente-ativo
(i.a.), o país passou de 16 mil toneladas no ano de 1964 para mais
de 128 mil toneladas no ano de 1998, enquanto em área ocupada no
Brasil com lavouras agrícolas passou de 28 milhões de hectares (ha)
para 50 milhões em aproximadamente 30 anos. Portanto, a área
com cultivo sofreu um aumento de 78 % e já o consumo de agrotóxicos
teve um avanço de 700% neste período (SPADATTO, et al. 2004).

Os produtos agroquímicos ou agrotóxicos, são produtos destinados
a proteção de culturas agrícolas, de tal modo que preserve a fauna
e flora da ação dos seres vivos considerado nocivos. Os agroquímicos
podem ser utilizados tanto na produção e armazenamento, quanto
no beneficiamento agrícola ( SANTORO, 2020).

O uso de defensivos químicos via pulverização é uma das mais
eficientes formas de controlar plantas daninhas, pragas e doenças
agronômicas. O uso de defensivos agrícolas eleva o custo da produção,
e por outro lado, sem ela pode ocorrer redução na produtividade
final das lavouras, consequentemente afetando o rendimento do
agricultor (MACHADO, 2016).

É de grande importância o uso correto dos produtos
fitossanitários, para que não ocorra perdas por escorrimento ou
deriva. A escolha da ponta de aplicação, calibração e a regulagem
do pulverizador, são fatores determinantes para que não haja
desperdício, assim garantindo uma economia do produto e diminuindo
os ricos de contaminação ao meio ambiente (MACHADO, 2016).
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Segundo Silva (1999) a deriva é o desvio do caminho das gotas
do seu alvo, na qual o tamanho de gotas e a velocidade de trabalho
são um dos principais fatores que ocasiona à deriva.

As condições climáticas são fatores de grande relevância, pois
interferem na qualidade da aplicação, como a evaporação e falhas
na qualidade de deposição do produto. A radiação solar, temperatura,
umidade relativa do ar, vento e a precipitação, são os principais
fatores que estão ligados a uma aplicação de qualidade (FAVARETO,
2019).

A agricultura de precisão vem se expandindo no mercado, onde
diversos exemplares de máquinas agrícolas já possuem equipamentos
com melhor qualidade de aplicação e redução de deriva. Nessas
máquinas, informações como velocidade de deslocamento, pressão
de trabalho, rotação da tomada de potência (TDP), entre outros,
podem ser monitorados e gravadas com facilidade. Apesar da
qualidade destes equipamentos que compõem determinados modelos
de máquinas agrícolas, seu elevado custo restringe a aquisição para
pequenos produtores (MACHADO, 2016).

Tecnologias para redução de deriva e aumento da qualidade de
aplicação são escassas para pequenos e médios agricultores, já que
o preço destes equipamentos impede que agricultores com menor
poder aquisitivo tenham acesso tecnologia.

Segundo Muratori e Bó (2012) a automação é retratada pelo
conjunto de  serviços disponível por um sistema tecnológico com a
finalidade de satisfazer as necessidades básicas, tais como,
segurança, gestão energética, conforto de uma habitação e
comunicação.

Microcontroladores eletrônicos são componentes que possuem a
capacidade de armazenar dados e realizar tarefas pré-determinadas,
sendo capaz de processar apenas sinais eletrônicos. Para que os
microcontroladores possam traduzir dados físicos como: luz,
temperatura, umidade, entre outros. É necessário a ajuda de sensores
específicos, onde ocorre a conversão dos dados físicos em dados
eletrônicos (BANZI e SHILOH, 2015).

As plataformas de prototipagem são baseadas em
microcontroladores que podem ser utilizadas em diferentes projetos
de áreas distintas. Os microcontroladores podem ser interpretados
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como a integração de microprocessadores, e de sistema de
temporização, de aquisição e de comunicação em um mesmo circuito
interligado, um exemplo baseado em microcontroladores
amplamente utilizado hoje em dia é o Arduino ( FONSECA E VEGAS,
2011; ARDUINO, 2012).

Segundo Silva e Monk (2014) o conceito Arduino surgiu na Itália
no ano de 2005, com o intuito de elaborar um dispositivo para
controlar projetos e protótipos de uma forma mais simples.

O uso do Arduino vem se expandindo cada vez mais no meio
científico, agrícolas, industriais, entre outras áreas que
entenderam o potencial desta tencnologia, utilizando para
projetos inovadores e de fácil manejo. (FERREIRA, et al., 2015).
No mercado atual existe uma grande variedade de plataformas
de prototipagem, como Arduino, Raspberry-PI, Bioglebone, entre
outros. Tais tecnologias podem ser usadas em moradia, salas
comerciais, instituições de ensino público ou privado. Soeiro et
al. (2014), relata um sistema que utiliza um sensor biométrico
para controlar horários de aula e a ferramenta open source para
o controle de horário dos professores. Já em Oliveira et al. (2014)
é utilizado a tecnologia RFID (Identificação por Rádio Frequência)
no reconhecimento e gerenciamento de um acervo em uma
biblioteca.

Existem poucas tecnologias embarcadas de baixo custo para
auxiliar o pequeno produtor, com o desenvolvimento deste projeto
os pequenos produtores poderão adquirir esta tecnologia com um
investimento menor e garantindo a obtenção de dados climáticos
em tempo real, contribuindo na tomada de decisão.

O sistema eletrônico oferece leitura de dados climáticos, como
umidade relativa do ar (UR), temperatura (ºC) e velocidade do vento
(Km/h), do mesmo modo, visa minimizar a contaminação do meio
ambiente, diminuir a perca de produto por deriva ou escorrimento,
evitar a contaminação do operador.

De acordo com a problemática exposta acima, o presente trabalho
possui como objetivo principal desenvolver e avaliar um sistema
eletrônico para suporte à aplicação de defensivos, com vistas à
redução de custos, aumento da rentabilidade e menor impacto
ambiental da operação.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Tecnologia de aplicação

A revisão pertinente ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
foi elaborada a partir da abordagem de artigos científicos e
informativos técnicos, que englobam os assuntos: Definição de
agrotóxicos, classificação toxicológica, efeitos ambientais dos
agrotóxicos, condições ambientais ideais para aplicação, entre
outros. Com isso, procura-se direcionar estudos futuros e auxiliar os
produtores na região de Garça – SP.

2.2 Agrotóxico

São aqueles produtos ou agentes de procedimento químico,
biológico ou físico, denominado ao setores de produção, de
armazenamento e beneficiamento de produtos de origem agrícola,
na proteção de florestas seja nativa ou implantadas, nas pastagens
e outros ecossistemas, e da mesma forma em ambientes hídricos,
urbanos e industriais, cuja a finalidade de modificar a composição
da fauna e flora, afim de conservar da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos (Brasil, 1989).

2.2.1 Classe Toxicológica

No ano de 2015 o IBGE classifica o agrotóxicos de acordo com o
potencial de periculosidade ao meio ambiente, obedecendo a
seguinte classificação, quanto menor a classe maior é o perigo de
danos ao ambiente: (i) Classe I – produto altamente perigoso,

(ii) classe II – produto muito perigoso, (iii) classe III – produto
perigoso, e (iv) classe  IV – produto pouco perigoso.
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Atualmente a Anvisa aprovou uma nova classificação dos
agrotóxicos, ficando assim classificados como: (i) Classe I – Produto
Extremamente Tóxico, (ii) Classe II – Produto Altamente Tóxico, (iii)
Classe III – Produtos Moderadamente Tóxico, (iv)

Classe IV – Produto Pouco Tóxico, (v) Classe V – Produtos
Improvável de Causar  Dano Agudo, (vi) Não classificados – Produto
Não classificado (ASCOM/ANVISA, 2019).

2.3 Efeito Ambientais dos Agrotóxicos

Os defensivos químicos, são produtos sintetizados para realizar
determinadas reações bioquímicas em microrganismos, animais e
plantas, com o intuito de controlar sua população ou elimina-la,
porém esses processos bioquímicos são comuns em todos seres,
portanto, além de controlar a população de organismos maléficos
também ocorre a eliminação de organismos benéficos (SPADOTTO,
et al. 2004).

Ao inserir os defensivos químicos no ambiente agrícola, pode
ocasionar impactos e perturbações, onde os indivíduos sofrem uma
seletividade, alterando a dinâmica bioquímica natural do ambiente
(SPADOTTO, et al. 2004).

Conforme Waid (1999), grande parte dos organismos vivem em
metabiose, isto é, acontece uma dependência ecológica na qual um
organismo ou um grupo modifica o ambiente para que outro
organismo ou grupo possa se estabelecer e prosperar.
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Boa parte dos microrganismos presentes no solo são sensíveis
aos agrotóxicos tendo sua importância agronômica, já que estão
ligados diretamente ou indiretamente com alguns processos
benéficos, tais como: ciclagem de nutrientes; armazenamento e
disponibilidade de água; decomposição de sobras de plantas e
animais; degr     adação de alguns agrotóxicos. Os defensivos químicos
alteram não somente a diversidade como

a composição de espécies, como afeta também a biota, isto é,
quantidade de microrganismos presente no solo (SPADOTTO, et al.
2004).

Já no sistema aquático, além da hidrolise e a fotólise, acontece
a degradação biológica do agrotóxico, distinguindo apenas os
microrganismos no ambiente aquático para o ambiente solo
(SPADOTTO, et al. 2004).

Os efeitos que os agrotóxicos causam no ambiente seja no solo
ou na água, dependem intrinsicamente da sua ecotoxidade, em um
sentido mais amplo, também a sua toxidade ao ser humano. Os graus
de toxidade são determinados pelas diferentes quantidades atingidas
no ambiente (aquático, solo, atmosférico e planta) que por sua vez,
é interligado as condições de aplicação, na quantidade ou dose usada
e do comportamento do agrotóxico no meio ambiente (SPODOTTO,
et al. 2004).

2.4 Condições Ambientais Ideais

2.4.1 Umidade Relativa do Ar

A evaporação de uma gota aquosa pode ser determinada em
função da porcentagem de água presente no ar, influenciando
diretamente no rendimento da aplicação. A pulverização quando
realizada em teores baixo de umidade, a gota liberada acaba
perdendo líquido para o ambiente, e sucessivamente perde peso
pela evaporação, tornando-se cada vez mais leve, sendo capaz de
desviada da sua trajetória principal, podendo chegar ao ponto de
secar integralmente sem atingir o alvo. (AZEVEDO E FREIRE, 2006).

Segundo Azevedo e Freire (2006), a umidade relativa mínima
para realizar uma pulverização é de 55%, porém Vagas e Freire, relata
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que a umidade mínima para que possa realizar esta tarefa é de 60%,
considerando o ideal entre 70% a 90%, com uma máxima de 95%, já
Shiralsuchi e Fontes (2002), diz que a umidade mínima deve estar
em torno de 50% a 55%.

Conforme Santos (2005), a umidade relativa do ar (URA) é um
dos fatores mais significativo na hora de analisar os aspectos
ambientais, assim determinou em seu trabalho que a umidade mínima
para uma aplicação é de 55% com máxima de 95%.

Assim, segundo os autores citados acima, podemos considerar
que quando a umidade relativa do ar permanecer entre 55% a 95% é
o mais indicado para realizar  uma pulverização, visto que, quando
a umidade relativa ficar abaixo ou acima desses valores estará mais
apto a perda de produto.

2.4.2 Velocidade do Vento

Por um longo período era aconselhável realizar aplicações de
produtos fitossanitários na ausência de ventos. Esse conceito não é
mais valido, pois as gotas menores não têm força suficiente para
provocar um impacto no alvo, onde perdem a velocidade e ficam
flutuando, de tal modo que não chegue no alvo desejado
(SHIRALSUCHI e FONTES, 2002).

As condições ideais para aplicação de defensivos químicos são
encontradas com maior facilidade nos períodos da manhã, final do
dia ou durante a noite, nesse momento encontra-se maior umidade
relativa do ar e temperatura a menos, assim considerando esses
períodos os mais adequados para uma pulverização ( FARETTO, 2019).

Segundo Faretto (2019), a pulverização realizada na velocidade
entre 3 e 10 Km/h está mais apta ao sucesso.

Já Azevedo e Feire (2006), relata que quando tem a falta de
vento pode acontecer a inversão térmica, ou seja, forma-se uma
camada de ar quente rente ao solo retida por uma camada de ar frio
superior a ela. Quando ocorre o acúmulo de fumaça, poeira ou a
pulverização fica por muito tempo suspensa no ar, é quando não
deve realizar qualquer aplicação de defensivos agrícolas. Deste, modo
a aplicação realizada na ausência de ar é tão prejudicial quando a
aplicação realizada com velocidades excessivas de vendo. Azevedo
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e Feire (2006), relata que as condições mais ideais para entrar com
uma aplicação é quando o vento está entre 3,2 a 6,5 km/h, onde se
caracteriza por uma brisa leve na face, sendo capaz de movimentar
levemente as folhas.

Já Campos (2017), descreve que quando temos a ausência de
vento o produto aplicado não chegará no alvo desejado, assim
contraindicando a aplicação na falta de vento, relata que a velocidade
ideal para aplicação está entre 3 Km/h e 10Km/h, quando os ventos
são superiores a isto, ausentará as perdas na aplicação.

Do exposto podemos concluir que a velocidade do vento influência
diretamente na qualidade da aplicação, onde será determinante a
deposição do produto aplicado no alvo desejado, recomenda-se que
a velocidade deve estar entre 3 a 10 Km/h, e que a ausência do
vento é tão prejudicial quanto o excesso.

2.4.3 Temperatura

Existem vários fatores que influência na eficiência de uma
aplicação, uma delas é a temperatura atmosférica, quando
realizarmos uma aplicação de defensivos agrícolas em temperatura
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acima de 30ºC, ocorre o aceleramento da evaporação da gotícula de
água, e quando aplicado em temperaturas inferiores a 15ºC a absorção
do produto fica comprometida, já que nessa temperatura as plantas
diminuem a sua atividade metabólica, diminuindo a absorção
(AZEVEDO e FREIRE, 2006)

Porém Cunha et al., (2010), conta que a temperatura ideal para
aplicação está entre 15ºC e 30ºC, mas Spadotto (2006), descreve
que a temperatura ideal está entre 10ºC e 30ºC.

Do exposto acima nota-se que quando a aplicação é feita em
condições acima de 30ºC perde-se o produto por evaporação, e
quando aplicado em temperaturas inferiores a 15ºC perdemos o
produto por escorrimento, já que as plantas não absorve o produto
pelo fato de estarem com seu metabolismo reduzido, com isso a
faixa de temperatura ideal varia entre 16ºC e 29ºC.

3. CONCLUSÃO

Com base nas pesquisas, pode-se esperar que o protótipo
desenvolvido terá uma contribuição muito importante aos produtores
rurais, podendo diminuir as perdas de produtos por meio de deriva,
auxiliando o produtor na decisão do aspecto de gota, baseados nos
dados meteorológicos, assim recomenda-se a realização de mais
estudos e aperfeiçoamento do protótipo.
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RESUMO

Nas últimas décadas, devido às evidências das mudanças
climáticas globais, há uma tendência mundial de se optar pelo uso
de equipamentos eletrônicos para coletar dados meteorológicos, os
dados são essenciais para que a uma variação temporal e espacial
das chuvas de uma região, os pluviômetros do tipo basculante
possibilitam a conexão a um circuito eletrônico de registro de dados
e possuem um mecanismo interno que envia automaticamente um
sinal elétrico, no coletor de dados. O objetivo deste trabalho é uma
revisão de literatura sobre um sistema de monitoramento de dados
meteorológicos de precipitação de chuva no local da plantação.

Palavras chaves: climatologia, agricultura, sensoriamento
remoto, pluviômetro
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ABSTRACT

In the last decades, due to the evidence of global climate changes,
there is a worldwide tendency to be characterized by the use of
electronic equipment to collect meteorological data, the data are
essential for the temporal and spatial variation of rainfall in a region,
the type rain gauges. tipper allows a connection to an electronic
data recording circuit and has an internal mechanism that
automatically sends an electrical signal, without a data collector.
The objective of the work is a review of the literature on a system
for monitoring meteorological data of rain at the plantation site.

Keywords: climatology, agriculture, remote sensing, rain gauge

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, devido às evidências das mudanças
climáticas globais, vivemos em uma época em que o conhecimento
do clima de um local e/ou região está diretamente associado ao
bem-estar da sociedade e, consequentemente, a preservação do meio
ambiente (ANDRADE, 2011).

O monitoramento pluviométrico deve apresentar uma densidade
de estações adequadas ao local, com produção contínua e
regularidade de dados meteorológica; citando ainda, que com a
consolidação da OMM ocorrida na década de 1950, foi o marco que
impulsionou o monitoramento meteorológico em grande parte do
mundo, no entanto, segundo o autor, somente os países desenvolvidos
teriam investido melhor neste monitoramento, contando atualmente
com séries de dados longas e confiáveis (SALGUEIRO, 2005; ANDRADE,
2011).

Todavia, com a ação catalisadora do homem essa escala de tempo
pode encurtar drasticamente para alguns anos ou até meses,
conforme pode ser observado em diversas atividades tais como o
desmatamento, ocupação urbana sem planejamento, exploração de
recursos naturais, construção de estradas e barragens, produção
agrícola que ataca a camada superficial do solo (SEBEM, 2005).

Uma vez atingida a superfície do terreno, a água pode correr
pela superfície ou infiltrar no solo. No entanto, se a intensidade da
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chuva é maior que a capacidade de absorção do solo, verifica-se a
formação de fluxo superficial hortoniano. Nesse caso, pode provocar
o surgimento de pequenas fendas, que com a intensificação do
escoamento pode evoluir para um sulco, ravina ou voçoroca (STRECK,
2002).

Por outro lado, quando ocorre à infiltração, a água começa a
movimentar-se (percolar) no solo, seguindo em várias direções para
o nível freático. A medida em que a capacidade máxima de absorção
de água pelo solo ocorre, forma-se o fluxo superficial saturado, que
assim como o fluxo hortoniano, apresenta capacidade erosiva
(SALGUEIRO, 2005; ANDRADE, 2011).

Convém lembrar, no entanto, que as técnicas de cultivo
normalmente utilizadas na agricultura tradicional ainda praticam a
chamada “agricultura pela média”, ou seja, considera que grandes
terrenos são uniformes em termos de fertilidade. E isso não é
verdade. Nos últimos anos, o uso de ferramentas e tecnologias de
precisão permitiu identificar que determinados talhões podem ser
até sete vezes mais produtivos do que outros, dentro da mesma
propriedade rural (PEREIRA, 2005).

Antes da tecnologia de agricultura de precisão, estas diferenças
de fertilidade e produtividade não eram facilmente percebidas.
Imagine, portanto, que você precisa tratar um grande terreno com
corretivos e fertilizantes, sem saber que ele tem trechos desiguais
ou irregulares em termos de nutrientes. A tendência é que algumas
áreas vão receber mais insumos do que seria necessário, por serem
naturalmente mais férteis, enquanto outras vão receber menos que
o recomendado, porque são mais carentes de nutrientes e
apresentam piores níveis de fertilidade (SALGUEIRO, 2005;
ANDRADE, 2011).

Por essa e outras razões é que, hoje em dia, há uma tendência
mundial de se optar pelo uso de equipamentos eletrônicos para
coletar dados meteorológicos primários, com o objetivo de satisfazer
as demandas e os requisitos da pesquisa climatológica e/ou ambiental
(DREW, 2005).

O objetivo deste trabalho é uma revisão de literatura sobre um
sistema de monitoramento de dados meteorológicos de precipitação
de chuva no local da plantação.
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2. DESENVOLVIMENTO

Revisão de literatura do equipamento pluviômetros do tipo
basculante, sendo utilizado artigos científicos para o desenvolvimento
do trabalho.

2.2 Pluviometria

Independentemente do caráter acadêmico das atividades
vinculadas ao uso das técnicas de sensoriamento remoto (muitos
dos trabalhos eram fruto de dissertações de mestrado ou teses de
doutorado), nesta época também começaram a surgir as primeiras
empresas voltadas à aplicação dessa tecnologia para atender a
demandas de mercado. Essas empresas passaram a vender serviços,
explorando os conhecimentos que foram sendo adquiridos por
instituições de pesquisa como o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) (SALGUEIRO, 2005; COSTA, 2007).

Os dados também são essenciais para que a variação temporal e
espacial das chuvas de uma região, fornecendo informações mais
precisas acerca do comportamento da precipitação local para as
atividades agrícolas da região (SALGUEIRO, 2005; COSTA, 2007).

2.2.1 Pluviômetros de Báscula - Tipo Davis

Os pluviômetros do tipo basculante possibilitam a conexão a um
circuito eletrônico de registro de dados e possuem um mecanismo
interno que envia automaticamente um sinal elétrico, no coletor de
dados. Desta forma, todas as vezes que for registrada a ocorrência
de uma lâmina de chuva igual a sua resolução, geralmente um valor
típico entre 0,1 ou 0,2 mm (PINHEIRO, 2015; ALVERENGA, 2016).

Após seu armazenamento em um computador principal, esses
dados podem ser manipulados pelo usuário através de softwares
específicos, como editores de textos, planilhas de cálculos, etc.

Os pluviômetros automáticos registram automaticamente a altura
pluviométrica em função do tempo e possibilitam a determinação
da altura pluviométrica, duração e intensidade de chuvas. Os três
tipos mais comuns de pluviômetros automáticos são:
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• Pluviômetro flutuador: A variação do nível de água é registrada
em um recipiente apropriado por meio de um flutuador, ligado por
uma haste diretamente ao mecanismo de registro.

• Pluviômetro de balança: A água captada é recolhida em um
recipiente e pesada, automaticamente, em uma balança apropriada.
Após a pesagem a água é descartada através de um sistema de sifão.

• Pluviômetro automático do tipo báscula: Este aparelho é
formado, basicamente, por um coletor que conduz a água da chuva
para um sistema de duas básculas de volume conhecido. Quando
uma báscula se enche, automaticamente, ela vira para esvaziar e a
outra báscula passa a coletar a água.

As básculas são unidas por um eixo que contém um ímã acoplado.
A cada virada das básculas esse imã passa em frente a um dispositivo
que fecha um circuito emitindo um pulso elétrico ao datalogger
(OLIVEIRA, 2007; TEIXEIRA, 2013; KÜCHLER, 2010; COELHO, 2015).

Normalmente são caracterizados pela alta capacidade
processamento e de armazenamento de dados, pela facilidade de
efetuarem cálculos matemáticos em tempo real, pelos recursos para
disponibilização de dados na Internet e terem interfaces gráficas
amigáveis com o usuário (KÜCHLER, 2010).

 O reed-switch é composto de uma cápsula de vidro e de duas
lâminas de um material ferromagnético (ligas de níquel e ferro). As
duas lâminas são colocadas muito próximas, sem que haja contato
entre elas, com uma extremidade afixada no vidro e mergulhadas
num gás inerte, para não sofrerem oxidação ou deformação mecânica
(para durarem mais).

Para acionar o reed-switch, isto é, para haver contato elétrico
entre as lâminas, é necessário induzir a magnetização delas, fazendo
com que elas se atraiam magneticamente. Basta aproximar um
pequeno ímã do reed-switch, como mostra a figura ao lado. São
usados para acionar, magneticamente, dispositivos eletroeletrônicos
como alarmes, trancas elétricas, portas, circuitos eletrônicos de
partida.

Os reed-switches ou interruptores de lâminas consistem em
dispositivos formados por um bulbo de vidro no interior do qual
existem lâminas flexíveis feitas de materiais que podem sofrer a
ação de campos magnéticos. O bulbo de vidro é cheio com um gás
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inerte de modo a evitar a ação corrosiva do ar sobre as lâminas, o
que afetaria o contato elétrico em pouco tempo.

Nas condições normais, as lâminas estão separadas e nenhuma
corrente pode circular através do componente. Ele opera como uma
chave aberta. Aproximando um imã permanente do dispositivo, a
ação do campo magnético faz com que as lâminas se magnetizem e
com isso se atraiam, unindo-se. Nestas condições o contato elétrico
é fechado.

3. CONCLUSÃO

Foi possível concluir, que utilizando uma plataforma de baixo
custo, possibilita o agricultor a tomar decisões com maior eficiência
e eficácia no campo.

 Nesse sistema é possível o uso de dados pluviômetro e o
desenvolvimento do um circuito eletrônico com horário e tempo de
acionamento determinado gerando leituras pluviométricas em tempo
real, possibilitando a melhor gestão de informações.
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RESUMO

A alface (Lactuca sativa L.), é uma cultura plantada e consumida
em todo o território brasileiro, não obstante as diferenças climáticas
e os hábitos de consumo, por esta razão, é uma das hortaliças mais
cultivadas em hortas domésticas. A ocorrência de temperaturas mais
elevadas acelera o ciclo cultural e, dependendo do genótipo, pode
resultar em plantas menores porque o pendoamento ocorre mais
precocemente. No final da última década, a qualidade do alimento
passou a ser considerada fator de segurança alimentar e nutricional,
sendo relacionada não só à produção do alimento em quantidade
suficiente e acesso garantido, mas também à promoção do estado
de saúde daqueles que o consomem. Surge, portanto, a compreensão
de que não há segurança alimentar se o consumidor não dispuser de
produtos sem agentes que possam oferecer risco à sua saúde, sob a
forma de contaminação química ou biológica. Deste modo, objetivou-
se com o trabalho registrar, mediante relato de caso, os efeitos dos
enraizadores orgânicos na cultura da alface.
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Palavras-chave: Desenvolvimento; hortaliça; Lactuca sativa L.

ABSTRACT

Lettuce (Lactuca sativa L.) is a crop planted and consumed
throughout the Brazilian territory despite climatic differences and
consumption habits for this reason is one of the most cultivated
vegetables in domestic vegetables. The occurrence of higher
temperatures accelerates the cultural cycle and depending on the
genotype may result in smaller plants because the dangling occurs
earlier. At the end of the last decade food quality became a factor
of food and nutritional security being related not only to the
production of food in sufficient quantity and guaranteed access but
also to the promotion of the health status of those who consume it.
It is therefore understood that there is no food safety if the consumer
does not have products without agents that could pose a risk to his
health in the form of chemical or biological contamination. In this
way, the objective of the work was to register, through a case report,
the effects of organic roots on lettuce culture.

Keywords: Development; greenery; Lactuca sativa L.

1. INTRODUÇÃO

A produção de hortaliças no Brasil desempenha um importante
papel socioeconômico, tanto para fins comerciais como para a
subsistência, sendo uma fonte muito importante para economia
especialmente para famílias de baixa renda, gerando maior
multiplicação de valores na renda do país (GUILHOTO et al., 2007).

A alface (Lactuca sativa L.), é uma planta herbácea, pertencente
à família Asteraceae, de origem asiática, que cresce em forma de
roseta, em volta do caule, podendo ser lisas ou crespas, formando
ou não uma “cabeça”, com coloração em vários tons de verde, ou
roxa, conforme a cultivar, sendo consumida em quase sua totalidade
in natura.

Dentre as principais olerícolas produzidas no Brasil, a alface vem
sendo considerada uma das mais importantes, pelos benefícios à
saúde e alimentação humana, sendo a quarta hortícola em
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importância, ficando atrás apenas da batata, tomate e cebola em
ordem de importância, tanto pela área ocupada quanto pelo valor
das produções, o que acontece não somente pelo sabor e qualidade
nutritiva que a alface tem, mas também pela facilidade de aquisição,
produção durante todo o ano e seu baixo custo o que assegura a essa
cultura, uma grande importância econômica e uma área cultivada
que ultrapassa os 30 mil hectares, (RIPADO, 1999; YURI et al., 2002;
OLIVEIRA et al., 2004; FILGUEIRA, 2007; SALA; COSTA, 2012).

Considerando o contexto supracitado, sobretudo quanto à
importância social, alimentar e econômica da alface, é de grande
relevância que se realizem estudos que contribuam com o manejo
da cultura no campo, indicando práticas de manejo que sirvam para
fortalecer o agronegócio da produção de alface nas diferentes regiões
produtoras. Sendo assim, objetivou-se com este trabalho registrar,
mediante relato de caso, os efeitos de produtos enraizadores
orgânicos na cultura da alface, como alternativa viável para
produtores desta hortaliça.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de Caso

Embora no Brasil, o plantio da alface ocupe uma grande área,
em sua maioria, os produtores familiares são o destaque, gerando
em torno de cinco empregos por hectare (SOUSA et al., 2014).
Devido ao seu ciclo curto, a cultura da alface é muito exigente em
nutrientes, sendo de suma importância a aplicação deles para
atender esta demanda. Como a produção em sua maioria, é
realizada por pequenos produtores, a adubação orgânica se destaca
nesse meio, seja pelo custo, seja pela facilidade de obter a mesma.
Além de poder ser implementada em sistema de produção orgânica
e/ou convencional.

Os efeitos benéficos do material orgânico sobre as características
físicas e químicas do solo, como aeração, estrutura, densidade,
capacidade de troca catiônica, dentre outras têm influenciado no
aumento da adoção da adubação orgânica no cultivo de hortaliças
além do incremento na produtividade com o seu uso (SANTANA et
al., 2012).
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Vale destacar que a agricultura orgânica é definida como a produção
de alimentos de origem vegetal e animal sem a utilização de defensivos
químicos e fertilizantes sintéticos ou outros agentes contaminantes,
através de um conjunto de sistemas, que buscam a maximização dos
benefícios sociais, a autossustentação, a redução e/ou eliminação da
dependência de insumos, energia não renovável e a preservação do
meio ambiente através da otimização do uso de recursos naturais e
socioeconômicos disponíveis (HAMERSCHMIDT, 1998).

Mesmo com vários anos de estudos sobre a agricultura orgânica,
este sistema de produção ainda possui pouca expressividade no Brasil,
embora sua relevância tenha demonstrado comportamento crescente,
sobretudo nos últimos anos, devido aos inúmeros benefícios
associados a ela, como as melhorias dos atributos químicos, biológicos
e físicos do solo mediante a aplicação de compostos orgânicos (CUNHA
et al., 2012), e também, devido ao fato da agricultura convencional
ser passível de gerar a curto, médio e longo prazo alguns  impactos
ambientais negativos, além do fato de as fontes de fertilizantes
minerais serem finitas (LUZ et al., 2010; MELO JUNIOR et al., 2012).

O uso de enraizadores orgânicos, que é defino como substâncias
estimuladoras de crescimento radicular, está sendo uma boa
alternativa para aumentar a produtividade, pois, em muitas vezes a
planta tem dificuldade de enraizamento devido à participação tanto
de fatores relacionados à própria planta como também ao ambiente,
constituindo um dos sérios problemas, sendo importante a busca
dessa técnica (BIASI, 1996).

Com a utilização do enraizador orgânico, as plantas apresentam
um maior vigor em suas fases iniciais, atingindo uma boa quantidade
de raízes através de estímulos fisiológicos, auxiliando-as em sua fase
inicial desenvolvendo (PEREIRA et al., 2012). Esse desenvolvimento
inicial mais acelerado, reflete em todo desenvolvimento produtivo
da planta, principalmente na alface que possui ciclo curto, o que
reforça a importância destas substâncias na melhoria sistema
produtivo da alface.

3. CONCLUSÕES

Em um contexto de busca por alimento mais saudáveis e sistemas
de produção que possuam sustentabilidade a longo prazo, a utilização



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      199

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

de enraizadores orgânicos como promotores de melhorias no
desenvolvimento inicial da alface podem contribuir com o sucesso
desta hortaliça nas diferentes regiões produtoras, principalmente
de pequenos produtores, que já utilizam outras fontes orgânicas no
sistema de produção.
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RESUMO

Entendemos por educação ambiental o processo responsável pela
formação de indivíduos preocupados com os problemas ambientais
e, que buscam pela preservação e conservação dos recursos naturais,
considerando essa temática de forma holística, ou abordando assim
seus aspectos políticos, sociais e ou econômicos. Nos dias de hoje, a
educação ambiental está diretamente conectada com a consciência
ambiental do futuro, conscientizando a população dos bens naturais
a serem preservados, mas não somente a população como as famílias
que praticam agricultura.

Palavras chave: Educação Ambiental, preservação, agricultura.

ABSTRACT

Understand by environmental education the process responsible
for the formation of individuals concerned with environmental
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problems and who seek to preserve and conserve natural resources,
considering this theme holistically, or thus addressing its political,
social  and  or  economic  aspects. Nowadays, environmental
education is directly connected with the environmental awareness
of the future, making the population aware of the natural assets to
be preserved, but not only the population but the families that
practice agriculture.

Keywords: Environmental education, preservation, agriculture.

1. INTRODUÇÃO

Educação ambiental pode ser entendido como o processo
responsável pela formação de indivíduos preocupados com os
problemas ambientais e, que buscam pela preservação e conservação
dos recursos naturais, considerando essa temática de forma holística,
ou abordando assim seus aspectos políticos, sociais e ou econômicos.
Muitos estudiosos utilizam-se de nomenclaturas diferenciadas para
determinar e trabalhar com educação ambiental, fazendo com que
apareçam outras denominações que envolvem: desenvolvimento
sustentável, ecopedagogia, educação para a cidadania e, finalmente,
educação para gestão ambiental (LAYARGUES, 2004).

Nos dias de hoje, a educação ambiental está diretamente
conectada com a consciência ambiental do futuro, conscientizando
a população dos bens naturais a serem preservados, mas não somente
a população como as famílias que praticam a agricultura. A agricultura
familiar utiliza-se de características específicas como, a mão de
obra familiar, um território menor e com uma demanda voltada para
a família, desse modo pode ocorrer a mudança da agricultura familiar
para um sistema mais agroecológico

A modificação da agricultura convencional para o modelo
agroecológico necessita de informações sobre as maneiras tão
diversas em cada espaço, situação e tempo, devido o enorme número
de estratégias que o agricultor encontra para permanecer no campo.
Sabendo dessa problemática é importante colocar que o produtor
deve ser considerado inserido em seu contexto histórico,
considerando a especificidade de cada espaço (FINNATO et al. 2008).

Para que o produtor se sinta inserido foi criado um programa do
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Ministério do Meio Ambiente chamado PEAAF (Programa de Educação
Ambiental e Agricultura Familiar), que busca a construção coletiva
de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental
rural.

Este artigo tem como objetivo analisar o Programa de Educação
Ambiental para agricultura familiar, o qual visa estimular uma
produção que envolva princípios agroecológicos, promovendo e
trabalhando, assim, a sustentabilidade

2. DESENVOLVIMENTO

Diante de tantos problemas enfrentados pela sociedade, surgiram
diversas políticas públicas e programas para garantir a qualidade de
vida aos brasileiros, contribuindo para a efetivação dos direitos de
cidadãos e do meio ambiente como um todo.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) apresenta estudos sobre a
agricultura familiar. Traz dados que desvelam a existência de
múltiplas formas de relação entre sociedade e natureza, que precisam
ser reconhecidas, respeitadas e valorizadas para que sejam providas
aos agricultores e às agricultoras familiares as condições materiais
para a sua reprodução econômica, social, simbólica e cultural nos
territórios onde vivem (BRASIL, 2012).

O Programa de Educação Ambiental e Agricultura Familiar (PEAAF)
foi elaborado especificamente para o público envolvido com a
agricultura familiar. É a materialização da contribuição da Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) a essa demanda
socioambiental e busca colaborar com um conjunto de ações que o
Governo Federal tem implementado para melhorar a qualidade de
vida no campo (PEAAF, 2015).

De acordo com o PEAAF,  o programa tem como objetivo :

I - contribuir para o desenvolvimento rural sustentável;

II - apoiar a regularização ambiental das propriedades rurais do
país, no âmbito da agricultura familiar;

III - fomentar processos educacionais críticos e participativos
que promovam a formação, capacitação, comunicação e mobilização
social e,
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IV - promover a agroecologia e as práticas produtivas
sustentáveis.

Para compreender como se dá a implantação do PEAAF em alguns
Estados, houve um levantamento durante os estudos sobre a origem
do programa e sobre as primeiras oficinas realizadas no Brasil para
diagnóstico das realidades e das necessidades sobre educação
ambiental na agricultura familiar. Ao mesmo tempo, foram
examinadas as ações de Boas Práticas de Educação Ambiental,
selecionadas pelo governo como ações de educação ambiental na
agricultura familiar, a serem seguidas no Brasil (PEAAF, 2015).

Sua implementação se dá por meio do conjunto de
instituições governamentais e não-governamentais ligadas à essa
temática, com vistas à adoção de práticas sustentáveis na agricultura
familiar e no manejo dos territórios rurais. O PEAAF é fruto da
reivindicação dos movimentos de agricultores e
agricultoras familiares ao Governo Federal, realizada no Grito da
Terra 2009 e outras manifestações, que apontaram a fragilidade da
Educação Ambiental no contexto rural (PEAAF, 2015).

Foram estabelecidas estratégias de implementação do PEAAF,
que foram divididas em 5 linhas de atuação, conforme elencado a
seguir:

Linha 1 – Articulação com órgãos, políticas, planos e programas
federais: busca gerar reconhecimento, integração, sinergia e
otimização de ações entre diversos órgãos públicos, políticas, planos
e programas federais correlatos ao PEAAF

Linha 2 – Apoio à elaboração e implementação de ações nos
estados e territórios: voltada ao trabalho com os Órgãos Estaduais
de Meio Ambiente e demais organizações governamentais ou não
governamentais envolvidas com temáticas socioambientais nos
estados e territórios, incluindo colegiados públicos estaduais e
municipais.

Linha 3 – Apoio a processos educativos presenciais e à distância:
objetiva apoiar o desenvolvimento de processos educacionais críticos
e dialógicos nos estados e territórios, como a realização de cursos,
seminários, oficinas, atividades de campo etc, colaborando com
iniciativas que complementem a implementação e aperfeiçoamento
do Programa.
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Linha 4 – Fomento de projetos de EA na Agricultura Familiar:
direcionada ao financiamento de projetos elaborados de acordo com
os objetivos, diretrizes e princípios do Programa, por meio do
lançamento de editais e outras formas de fomento.

Linha 5 – Comunicação em EA para a Agricultura Familiar: visa
o desenvolvimento, produção e publicação de material técnico, em
forma de cartilhas e cadernos temáticos impressos e digitais; spots
de rádio, vídeos educativos e de registro de experiências, sem
finalidades comerciais, de acesso público e distribuição gratuita.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, são fomentados os
projetos de Educação Ambiental no contexto da Agricultura Familiar
em:

I - Prevenção e mitigação de riscos e danos socioambientais
relacionados a: Incêndios florestais; Uso de fogo na produção
agropecuária; Desmatamento; Uso de agrotóxicos; Tráfico de animais
silvestres e flora nativa; Manejo de resíduos sólidos da produção;
Impactos sobre bacias hidrográficas; Recuperação de Áreas de
Preservação Permanente, Reserva Legal e outras áreas degradadas;
Empreendimentos públicos e privados.

II - Agroecologia e atividades produtivas sustentáveis para o
desenvolvimento de: Produção agrícola, pecuária e florestal;
Tecnologias sociais; Comércio justo e solidário; Diversificação da
produção e geração de renda por atividades não agrícolas; Segurança
e soberania alimentar e nutricional.

III - Práticas histórico-culturais, trabalhando: Conservação do
patrimônio histórico-cultural e natural; Relações de gênero e
geração; Valorização de conhecimentos tradicionais ligados à
biodiversidade.

3. CONCLUSÃO

O PEAAF é fruto da reivindicação dos movimentos sociais e de
agricultores familiares ao Governo Federal, realizada no Grito da
Terra, em 2009, e outras manifestações.

Desta forma, hoje em dia, não é possível falar em uma natureza
que não esteja sob a influência humana. Assim, a natureza aparece
como sendo “meio ambiente construído”. Este “meio ambiente
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construído” engloba o que seria, ao menos originalmente, os “bens
públicos” ou “bens comuns”.

Os movimentos sociais defendem um modelo de desenvolvimento
sustentável em substituição à estrutura predominante de grande
propriedade aliada ao agro-negócio com uma produção que prioriza
uma especialização produtiva, adota tecnologias de ponta e a
produção em larga escala voltada para o mercado externo, vista
pelos poderes dominantes como um sucesso e fundamental para a
obtenção de saldos no comércio exterior e para ajudar a equilibrar
as contas da economia do país, sem salientar os prejuízos em termos
ambientais e sociais pelo desemprego em larga escala e pelas
desigualdades que fomentam.
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RESUMO

A agricultura de precisão desperta o interesse na tecnologia e no
futuro que ela apresenta. O principio da geoestatística é analisar as
informações dos solos e das plantas, e seu componente principal é o
semivariograma, que caracteriza o padrão de continuidade espacial,
e a Krigagem é um conjunto de métodos de interpoladores espaciais
lineares ponderados. A agricultura deve almejar um equilíbrio entre
insumos aplicados e práticas agrícolas com atributos do solo e
necessidades das plantas. A analise por meio das técnicas estatísticas
e geoestatisticas possibilitam caracterizar a variabilidade espacial.

Palavras chave: Agricultura de precisão, geoestatística,
semivariograma, krigagem.

ABSTRACT

Precision agriculture piques interest in technology and the future
it presents. The principle of geostatistics is to analyze information
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from soils and plants, and its main component is the semivariogram,
which characterizes the spatial continuity pattern, and Krigagem is
a set of methods of weighted linear spatial interpolators. Agriculture
must aim for a balance between applied inputs and agricultural
practices with soil attributes and plant needs. Analysis using
statistical and geostatistical techniques makes it possible to
characterize spatial variability.

Keywords: Precision agriculture, geostatistics, semivariogram,
kriging.

1. INTRODUÇÃO

A agricultura de precisão é uma nova tecnologia com uma longa
história, tem por princípio básico averiguar o manejo da
variabilidade dos solos e culturas no espaço e no tempo, ela também
engloba as diversidades de culturas e a performance das máquinas
agrícolas. “Agricultura de Precisão é a aplicação de princípios e
tecnologias para manejar a variabilidade espacial e temporal,
associada com todos os aspectos da produção agrícola, com o
objetivo de aumentar a produtividade na agricultura e a qualidade
ambiental”.

A variabilidade está associada a aplicação de fertilizantes,
sementes, defensivos agrícolas, etc. para uma correta utilidade dos
equipamentos e das máquinas nos diferentes insumos a serem
manejados.

“O estudo da variabilidade espacial dos nutrientes no solo é uma
etapa importante na agricultura de precisão. Nesta fase, a utilização
do semivariograma permite planejar desenhos ótimos de amostragem
com o intuito de capturar a variabilidade em escalas espaciais de
até em metros e a estimação espacial usando krigagem permite obter
mapas da distribuição espacial de cada nutriente do solo.”

A ferramenta mais utilizada em uma visão global de tendência é
a Kridagem, essa técnica permite especializar incerteza da variável
em toda área de estudo representada em mapa da probabilidade
que a variável exceda um valor crítico.

Sistemas de computação móveis são necessários para trabalhos
em condições de campo. Esses sistemas móveis necessitam de
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microprocessadores que possam operar a altas velocidades,
tenham memória expansiva e possam armazenar massiva
quantidade de dados e informações. Assim, pode-se esperar que
os computadores direcionem o desenvolvimento tecnológico que
irá permitir a implementação das tecnologias da agricultura de
precisão.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

A inovação em Agricultura de Precisão é trabalhada em
ilustrações, gráficos, mapas e tabelas que ajudam a compreender o
tema e tornar a leitura mais atraente.

“O mapeamento da produtividade é considerado por muitos
pesquisadores como sendo uma parte essencial da agricultura de
precisão (Makepeace, 1996). Thylén, Jurschik e Murphy (1997)
consideraram que o mapa de produtividade é um dos métodos
mais corretos para estimar a heterogeneidade de uma lavoura.
Um mapa de produtividade evidencia regiões com alta e baixa
produtividade, mas não explica a causa de tal variação, que pode
ser devido a doenças, a deficiências, a desequilíbrios químicos
ou estresse hídrico e se a causa específica não é determinada,
nenhuma resposta ao gerenciamento pode ser obtida (Lark;
Stafford , 1997).”

O SR é muito utilizado em aplicações relativas a estudos de uso
e cobertura das terras e de características da vegetação. Sendo assim,
as imagens de sensores remotos apresentam diferentes
características que fazem com que sejam úteis às mais variadas

aplicações, desde estudos globais, programas de monitoramento
contínuo em grandes áreas, até estudos pontuais em escalas
detalhadas como o ambiente urbano ou a agricultura de precisão
(AP).

A utilização de SR na AP vem facilitar o diagnóstico espacializado
para subsididar tomadas de decisão no manejo agrícola.

Exemplos de mapeamentos e gráficos geoestatísticos na
agricultura de precisão:
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Figura 1: Mapa de agricultura de precisão

https://www.geodataap.com.br/2019/10/14/mapas-produtividade-na-agricultura-
precisao/

Imagem 2: Gráfico de agricultura de precisão

https://www.geodataap.com.br/inicial/
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3. CONCLUSÃO

Contudo, a obtenção de mapas precisos da variabilidade espacial
dos fatores envolvidos só é possível utilizando ferramentas como a
geoestatística. Dessa forma, a geoestatística auxilia fortemente nas
decisões estratégicas e complexas em relação ao gerenciamento do
sistema de produção agrícola e consequentemente nos seus efeitos
ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável em
agricultura de precisão.
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RESUMO

O plantio direto é um sistema diferenciado de manejo do solo, visando
diminuir o impacto da agricultura e das máquinas agrícolas sobre o mesmo.
A palhada tem a função de proteger o solo, no verão protege o solo da
ação direta dos raios solares, mantendo a sua temperatura amena e
retendo a sua umidade, o que favorece a germinação das sementes, o
desenvolvimento e a produção das lavouras; protege o solo da ação
desagregadora do impacto direto das gotas de água das chuvas, reduzindo
a erosão, que causa a perda de solo e de água, a contaminação e o
assoreamento de nascentes, rios e reservatórios de água.

Palavras-chave: Impacto, Germinação, Plantio, Palhada.

ABSTRACT

No-tillage is a differentiated soil management system, aiming
to reduce the impact of agriculture and agricultural machinery on
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it. The straw has the function of protecting the soil, in the summer
it protects the soil from the direct action of the sun’s rays,
maintaining its mild temperature and retaining its moisture, which
favors seed germination, the development and production of crops;
protects the soil from the disintegrating action of the direct impact
of rain water droplets, reducing erosion, which causes soil and water
loss, contamination and silting up springs, rivers and water reservoirs.

Keywords: Impact, Germination, Planting, Straw.

1. INTRODUÇÃO

O milho se destaca entre as culturas de interesse econômico
para o Brasil e assume relevante papel socioeconômico por se
constituir em matéria-prima impulsionadora de diversos complexos
agroindustriais. Trata-se de um produto estratégico utilizado tanto
na nutrição humana quanto na alimentação animal (Cruz et al.,
2008a). No Brasil a produtividade que vem crescendo cerca de 4% ao
ano, é o terceiro maior produtor de milho, superado apenas pelos
Estados Unidos e China, que representam, juntos, 67% da produção
mundial (Agrianual, 2009). Segundo a CONAB (2012), a estimativa
para a área plantada com milho para a safra 2011/2012 é de 15
milhões de hectares.

Nas regiões tropicais a mineralização da matéria orgânica é um
processo biológico bastante rápido devido à elevada temperatura e
à umidade do solo durante boa parte do ano, sendo que essas
condições climáticas locais levam a um processo intenso de
decomposição (Bernardi et al., 2003; Collier et al., 2006).

A presença de palhada na superfície do solo, representa a essência
do plantio direto e provoca modificações, no ambiente do solo, que
afetam o balanço hídrico das culturas; também reduz o impacto das
gotas de chuvas, protegendo o solo contra a compactação, diminuindo
o escoamento superficial, e aumentando o tempo e a capacidade de
infiltração da água. Possibilita condições melhores de conservação de
umidade para o crescimento e o desenvolvimento das culturas,
minimizando efeitos adversos decorrentes da falta de chuva (Silva, 2006).

Nesse contexto a presença da palhada sobre o solo, pode
influenciar na germinação e desenvolvimento da cultura. Esses efeitos
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vão afetar a cultura de acordo com o material de origem, de sua
incorporação no solo (Durigan e Almeida, 1993) também com a
espécie utilizada como cobertura e no plantio.

O presente trabalho tem como objetivo revisar sobre os principais
efeitos que a palhada pode causar na cultura de milho.

2. DESENVOLVIMENTO

A cultura do milho tem alto potencial produtivo, ultrapassando
10 t ha-1 de grãos no Brasil, em condições experimentais e por
agricultores que adotam tecnologias adequadas (Carvalho et al.,
2004). Neste contexto, aumentar a produção agrícola e conservar os
recursos naturais é o paradigma preconizado para o desenvolvimento
sustentável dos agroecossistemas sendo a adubação verde uma das
práticas viáveis para contribuição no restabelecimento do equilíbrio
do sistema e pelo aumento da produtividade (Heinrichs et al., 2002;
Rosa et al., 2011).

Entre as tecnologias mais utilizadas na cultura do milho o sistema
de plantio direto (SPD) se destaca, advindo da conscientização dos
produtores da necessidade da melhoria na qualidade dos solos,
visando a uma produção sustentável (Coelho, 2006). Este sistema de
manejo conservacionista do solo se caracteriza pela semeadura em
solo não revolvido, pela rotação de cultura e manutenção da palha
na superfície do solo (Pereira et al., 2009b).

Quando se trata de plantio direto, a primeira coisa a ser feita é
a formação de cobertura morta antes da cultura principal, o que
viria a ser a palhada, que além de contribuir na melhoria das
características químicas, físicas e biológicas do solo em questão e
também ajudar a controlar a umidade e a temperatura do mesmo.

Esse sistema de produção requer cuidados na sua implantação, mas
depois de estabelecido, seus benefícios se estendem não apenas ao
solo, mas também ao rendimento das culturas e promove uma maior
competitividade dos sistemas agropecuários. Devido à drástica redução
da erosão, reduz o potencial de contaminação do meio ambiente e
oferece ao agricultor maior garantia de renda, pois a estabilidade da
produção é ampliada em comparação aos métodos tradicionais de
manejo de solo. (Bernardi et al., 2003; Collier et al., 2006).
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Gramíneas tropicais tem a característica de produzirem maior
volume de massa e devido a sua alta relação C/N permanecem por
muito mais tempo recobrindo o solo. Dentre essas a braquiária,
milheto e o sorgo tem o benefício de serem plantadas para
alimentação de ruminantes podendo assim apresentar redução de
custo de implantação da cultura.

A escolha de plantas para atender a essas finalidades depende,
dentre outros fatores, do potencial de produção de fitomassa e da
capacidade de absorção e acúmulo de nutrientes. Esses fatores têm
grande importância para o sistema solo-planta por estarem
relacionados à ciclagem de nutrientes aumentando sua
disponibilidade para as plantas cultivadas e melhorando a eficiência
dos fertilizantes. (Bernardi et al., 2003; Collier et al., 2006).

2.1 FUNÇÕES DA PALHADA NO PLANTIO DIRETO

De acordo com CRUZ (2008) a palhada representa um ponto
fundamental do Sistema de Plantio Direto e desempenha as seguintes
funções:

a) Reduz o impacto das gotas de chuva, protegendo o solo contra
a desagregação de partículas e compactação; 

b) Dificulta o escorrimento superficial, aumentando o tempo e
a capacidade de infiltração da água da chuva.  Como consequência,
há uma significativa redução nas perdas de solo e água pela erosão;

c) Protege a superfície do solo da ação direta dos raios solares,
reduzindo a temperatura e a evaporação, mantendo,
consequentemente, maior quantidade de água no solo;

d) Reduz as amplitudes hídrica e térmica, favorecendo a
atividade biológica;

e) Aumenta o teor de matéria orgânica no perfil do solo,
incrementando a disponibilidade de água para as plantas, a
Capacidade de Troca de Cátions (CTC) do solo e melhora suas
características físicas;

f) Ajuda no controle de plantas daninhas, por supressão ou por
ação alelopática. 

A quantidade de palha sobre o solo é regulada por dois fatores
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principais: relação C:N do material vegetal da palhada e o manejo
que lhe é dado. Com respeito ao primeiro fator, a relação C:N é
inerente à espécie e reflete a velocidade com que a decomposição
do material pode se processar.

Quanto a essa característica, as plantas podem ser agrupadas
em duas classes, uma de decomposição rápida (exemplo:
leguminosas) e a outra de decomposição lenta (exemplo: gramíneas),
sendo bem aceito um valor de relação C:N próximo a 25 como de
referência na separação entre elas. (CRUZ, José Carlos et al, 2008)

As leguminosas, por imobilizarem nos seus tecidos o nitrogênio
da fixação biológica feita pelo rizóbio associado, possuem relação
C:N próximo a 20 e taxa de decomposição rápida, ao passo que as
gramíneas são de decomposição mais lenta, pois o conteúdo de N na
fitomassa é menor. Embora isso seja verdadeiro, tem-se observado
que, para as condições da região dos Cerrados, mesmo quando a
palha é basicamente de gramíneas, há uma decomposição acelerada
do material, de tal forma que manter uma camada de cobertura de
solo nessas condições torna-se uma atividade complexa e vai exigir
conhecimento e experiência por parte daquele que pratica o SPD.
(ALARENGA, Ramon. Et al. 2003)

O milheto é um exemplo clássico, uma vez que apresenta relação
C:N de 30 ou maior, estando na fase de emborrachamento/
florescimento, mas nos Cerrados sua decomposição tem sido
relativamente rápida, quando manejado nessa época, dificultando
o acúmulo de palha.

Existe, porém, o consenso que, no início da implantação do
sistema de plantio direto, a preferência deve ser dada ao cultivo de
gramíneas com a relação de C/N larga, para acelerar a formação da
camada de palha. Com isso, não se deve perder a noção da
necessidade da rotação das culturas como uma forma de facilitar o
controle de plantas daninhas e a prevenção de doenças e pragas.
(ALARENGA, Ramon. Et al. 2003)

O manejo das plantas utilizadas para a cobertura do solo é um
fator que pode influenciar na permanecia da palha na superfície do
solo. Sua relação C/N tornasse maior na mesma medida que a planta
se desenvolve e em razão disso o manejo pode ser retardado ao
máximo, visando proporcionar maior resistência à sua decomposição.
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3. CONCLUSÃO

Ainda sob essa ótica, espécies que apresentam crescimento rápido
e rebrota se destacam, uma vez que poderão ser utilizadas numa
primeira etapa como forragem e, depois de novo crescimento, serem
manejadas para formar palha, como em sistemas de integração
lavoura e pecuária, onde o milho é plantado consorciado e/ou após
uma forrageira.  Cabe ainda ressaltar que devem ser dispensados
cuidados durante o pastejo dessas áreas, com vistas a que a
compactação seja evitada. A utilização racional nesse sistema
integrado deve levar em conta que, primeiramente, deverá haver
uma camada de palha já formada para, só depois, elas serem
utilizadas como forragens.
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RESUMO

O feijão, cultura muito popular na alimentação básica do
brasileiro é uma leguminosa que possui a característica de ser uma
fonte de proteína por apresentar grãos que contêm de 20 a 30%
variando conforme os tratos culturais e a variedade. Esse trabalho
tem como objetivo avaliar e comprovar a queda da taxa de
germinação e desenvolvimento da cultura do feijão. O experimento
foi realizado em propriedade particular situada no município de
Itatinga, estado de São Paulo. O uso do trata cultural via tratamento
de sementes foi utilizado para aferir as diferenças de
desenvolvimento da cultura com dois produtos comerciais distintos,
sendo eles Biozyme e Stimulate, avaliados em três datas distintas e
pré- determinadas. Para os parâmetros de avaliação e levantamento
de resultados foi avaliado Altura de Planta, Comprimento de raiz,
Materia seca, Massa verde e Parte aéra. Os dados foram submetidos
à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. As aplicações dos produtos no tratamento de
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semente demonstraram excelentes resultados do produto Stimulate
diferindo-se da testemunha em todos os parâmetros avaliados, onde
também foi possível observar um bom desempenho e evolução do
tratamento Biozyme que se destacou diferindo-se significativamente
da testemunha em Altura de planta e Matéria seca.

Palavras-chave: Bioestimulante, Tratamento de semente,
Desenvolvimento; Phaseolus vulgaris.

ABSTRACT

Beans, a very popular crop in the Brazilian staple diet, is a legume
that has the characteristic of being a protein source because it has
grains that contain from 20 to 30%, varying according to cultural
treatments and variety. This work aims to evaluate and prove the
fall of the germination rate and development of bean crop. The
experiment was carried out in a private property located in the
municipality of Itatinga, state of São Paulo. The use of crop treats
of seed treatment was used to measure differences in crop
development with two distinct commercial products, namely Biozyme
and Stimulate, evaluated at three different and predetermined dates.
For the evaluation parameters and survey results were evaluated
Plant Height, Root Length, Dry Materia, Green Mass and Aerial Part.
Data were subjected to analysis of variance and means compared by
Tukey test at 5% probability. The applications of the products in the
seed treatment demonstrated excellent results of the Stimulate
product differing from the control in all evaluated parameters, where
it was also possible to observe a good performance and evolution of
the Biozyme treatment that stood out significantly differing from
the control in Height. plant and dry matter.

Keywords: Bioestimulant; seed treatment ; development;
Phaseolus vulgaris

1. INTRODUÇÃO

Sendo muito popular na alimentação básica do brasileiro o feijão
é uma leguminosa que possui a característica de ser uma fonte de
proteína, por apresentar grãos que contem de 20 a 30% variando
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conforme os tratos culturais e a variedade do feijão, no entanto
tanto dentre as variedades mais populares está sempre presente na
alimentação do brasileiro (DE TOLEDO, 2008).

O Brasil ocupa o posto de terceiro maior produtor mundial de
feijão (COELHO, 2017). No entanto, os estudos referentes a essa
cultura não são de primeira importância, isso acarreta em perdas
principalmente nas colheitas onde a infestação pode prejudicar e
muito a qualidade e quantidade da produção, a exemplo disso temos
o Brasil no ano de 1997 importando 140 mil toneladas de feijão in
natura, no valor de US$ 81 milhões procedentes da Argentina (92%),
Chile (6%) e Estados Unidos (2%), no intuito de combater as perdas
(MERCH, et. Al, 2005).

Segundo Merch (2005), podemos classificar o feijão dentro da
divisão Fanerogamae, sub-divisão Angiosperma, classe Dicotiledonea,
ordem Rosales, família Leguminosae, sub-familia Papilionodeae, tribo
Phaseoleas, gênero Phaseolus, espécie Phaseolus vulgaris L. A
variedade TAA DAMA tem habito de crescimento indeterminado, o
ciclo da emergência até o florescimento está 37 a 48 dias, possui
porte prostrado a flor tem coloração branca, com uma população de
plantas/ha de 180.000 a 200.000, demonstrando um potencial
produtivo em kg/ha 4200 em sequeiro e em regime irrigado 4500.
Sendo recomendada para os estados de Goias, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e
Distrito Federal.

A maior deficiência nutricional hoje no mundo é o ferro, por
tanto, o teor de ferro e principalmente sua disponibilidade no
alimento são de maior importância quando a questão é qualidade do
alimento (MERCH, 2005).

O feijão é uma planta exigente em questões nutricionais, como
também muito sensível a fatores climáticas e suscetível a doenças e
pragas, sendo em muitas regiões do Brasil uma cultura de subsistência
pode ser cultivada em três épocas, nas águas, seca e inverno. Uma
situação comumente observada levando-se em consideração
principalmente as épocas das águas e a seca é a baixa produtividade,
isso se dá em função da baixa tecnologia empregada, variações
climáticas, e do esgotamento progressivo do solo e sua fertilidade.
Porém é possível observar também ótimos resultados de
produtividade quando se trata de uma colheita onde foi empregado
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a utilização de variedades melhoradas, preparo adequado de solo,
adubação equilibrada, técnicas avançadas de irrigação e controle
de plantas daninhas, doenças e pragas (ZUCARELI, et. al, 2011).

Esse trabalho tem como objetivo avaliar e comprovar a queda
da taxa de germinação e desenvolvimento da cultura do feijão.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e Métodos

O experimento foi realizado em propriedade particular situada
no município de Itatinga, estado de São Paulo. O experimento teve
início em 20 de julho e se estendera até o dia 03 de setembro de
2019, sendo que no período do decorrer do experimente existiram
três datas pré-determinadas para levantamento de resultados, sendo
elas 15, 30 e 45 DAE (dias após a emergência).

O delineamento que se utilizou foi o de vasos (plásticos)
inteiramente ao acaso, onde cada tratamento obtinha cinco
repetições, totalizando em quinze parcelas por período, sendo eles:

- Tratamento 1 (T1); Testemunha

- Tratamento 2 (T2); Biozyme

- Tratamento 3 (T3); Stimulate

Para o desenvolvimento do experimento, foram montados baldes
(vasos plásticos) com capacidade de 8L, contendo solo vermelho
proveniente de região que usa como fonte de precipitação também
o pivô central, misturada com substrato a base de húmus e esterco
animal. As sementes que receberam tratamento previamente foram
plantadas a 5cm de profundidade no dia 20/07 e serão todas avaliadas
nos dias 15, 30 e 45 DAE (dias após a emergência).

O teste escolhido para esse experimento foi a avaliação por
tratamento via semente (TS), foi realizado este tratamento pois com
adiantamento de emergência das plantas, consequentemente as ruas
se fecharam mais rápido, com isso terá o controle de plantas daninhas
e outros benefícios. As dosagens foram adotadas de acordo com a
dose comercial recomendada para cultura do feijão, onde para o
tratamento de semente com o produto comercial Stimulate® é
recomendado a utilização 500ml para 100kg de sementes, foi utilizado
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a dose de 0,5 ml para 100g de semente. As dosagens do produto
comercial Biozyme recomendadas que foram utilizadas nesse
experimento são de 200 a 300ml para cada 100kg de semente,
portanto foi utilizado a dose de 0,3ml para 100g de semente.

Os parâmetros de avaliação são: Altura de planta (cm), Comprimento
de raiz (cm), Matéria seca (g), Massa verde (g) e Parte aérea (cm).

Os produtos foram agitados em um recipiente com tampa até
ficar uniforme nas sementes, deixados 1 hora em descanso após a
agitação para que pudesse secar e aderir totalmente à semente.

Para avaliação das plantas o vaso de plástico foi cortado na
lateral, e com o auxílio de uma mangueira foi retirado o solo aos
poucos para que as raízes não fossem danificadas, deixando-as limpas
para obtenção das medidas e peso, livre de sujeiras.

Foram determinadas as medidas de parte aérea do início do colmo
até a folha mais alta da planta, comprimento de raiz do início do
colmo até a ponta da raiz, utilizando uma trena para determinar as
medidas em cm.

A pesagem foi feita logo depois de retiradas do vaso para obtenção
da massa fresca, para isso as plantas foram levadas em seguida a
uma estufa na temperatura de 65

°C para ser secadas até manter o peso constante e pesar a massa
seca, feito em balança de precisão.

Os resultados que foram avaliados em laboratório seguindo os
seguintes parâmetros para levantamento estatístico, Altura de planta,
Comprimento de raiz, Matéria seca, Verde e Parte aérea, assim
seguindo esses parâmetros foram levantados os dados para
determinação dos resultados desse trabalho. Com o auxílio do teste
de tukey a 0,05% foi executada a estatística sobre os resultados
obtidos nesse trabalho podendo assim visualizar a existência ou não
de relevância significativa entre os tratamentos, o programa utilizado
foi o SISVAR.
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2.2 Resultados e Discussão

No desenvolvimento desse trabalho foram estabelecidas datas
especificas de avaliação do desenvolvimento da cultura, sendo a
primeira avaliação no dia 04 de agosto, a segunda avaliação ocorreu
no 19 de agosto que são exatamente 15 dias após a primeira
avaliação, e a terceira avaliação ocorreu no dia 02 de setembro,
assim os intervalos entre as avaliações para coleta de dados todos
obedeceram ao mesmo período de tempo. Na sequência serão
apresentadas as tabelas com os resultados estatísticos provenientes
dos dados de cada avaliação.

Observando a figura 4 podemos observar as três datas distintas
que apresentaram resultados no parâmetro de altura de planta, onde
os tratamentos seguiram um comportamento que se manteve
homogêneo durante todo o experimento, dessa forma a utilização
do produtor Stimulate demonstrou-se mais eficaz se avaliarmos os
resultados obtidos 25,61cm na primeira avaliação, 39,37cm na
segunda avaliação e 70,33cm na terceira avaliação, observando as
letras atribuídas a cada valor seguindo o teste de medias ao que foi
submetido, observasse então uma clara diferença significativa. O
resultado mais significante seria o tratamento com o produto
Stimulate na segunda avaliação com resultado 39,37cm de setembro
que demonstra maior valor.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      231

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Observando o gráfico que reúne as três datas de avaliação é
possível observar o desenvolvimento homogêneo desse caractere no
decorrer do experimento.

Seguindo o mesmo sentido de avaliação a Figura 1 trata-se do
parâmetro de comprimento de raiz, que também foi minuciosamente
avaliado nesse experimento em três datas distintas, pode-se observar
os valores 9,0cm, 14,09cm e 24,91cm da testemunha e o tratamento
Biozyme com resultados 9,36cm não diferindo significativamente entre
si. Havendo alteração do resultado onde o tratamento Biozyme com
16,69cm demonstra aumento no valor significativo se assemelhando
com o tratamento Stimulate que com as médias 14,11cm, 19,40cm e
42,91cm que obteve diferença significativa do tratamento testemunha.

Também é possível observar nesse gráfico um desenvolvimento
homogêneo do experimento que se segue nas três datas de avaliação,
apesar dos resultados não apontarem um desenvolvimento
homogêneo, mas sim uma evolução do tratamento Biozyme.

Na Figura 2 observamos os resultados obtidos para o parâmetro
de Matéria seca, onde novamente constatamos um certo
desenvolvimento homogêneo nos resultados do experimento, é possível
dizer que todos os tratamentos diferiram entre si, sendo o tratamento
que utilizou doses de Stimulate apresentou-se com maior valor
significativo com médias de 15,72g, 45,56g e 53,41g, onde a segunda
avaliação com resultado de 45,56g se mostrou mais representativo.
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Apesar de todos os tratamentos diferirem entre si nesse
caractere, é possível observar os resultados de médias do tratamento
Biozyme 9,11g, 32,31g e 49,48g muito próximo do tratamento
Stimulate sendo também um resultado muito satisfatório se levando
em consideração o objetivo desse trabalho.

Na Figura 3 observando os resultados do parâmetro Verde
podemos observar um resultado semelhante, onde os resultados não
seguiram um formato mais homogêneo demonstrando em sua maioria
que uma baixa variabilidade de significância nos resultados. Se
destacando o tratamento Stimulate com as médias 3,59, 6,99 e 8,0
diferenciando significativamente da testemunha nos resultados 2,27
e 4,59. Então observamos uma baixa evolução da segunda avaliação
em diante nesse parâmetro.

Observando os resultados gráficos podemos notar uma
semelhança entre os resultados de todas as três datas de avaliação,
apesar de as médias demonstrarem uma baixa evolução do
experimento da segunda avaliação em diante. O tratamento Biozyme
com as médias 2,30, 5,78 e 7,60 demonstrou melhor evolução em
comparação com a testemunha e o tratamento Stimulate.

Observando os resultados do teste de médias obtidos na Figura
8, para o caractere parte aérea demonstraram novamente uma
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diferença significativa do tratamento Stimulate com médias de
19,71cm, 19,60cm e 30,25cm se diferindo significativamente do
tratamento testemunha que obteve menores médias 13,19cm,
14,20cm e 18,87cm. O tratamento Stimulate demonstrou maior
rendimento seguindo o objetivo desse trabalho.

Apesar de um resultado distinto entre os tratamentos Stimulate
e testemunha, o tratamento Biozyme novamente apresentou evolução
no decorrer do experimento assim se assemelhando a testemunha
na primeira avaliação com resultado13,37cm e em seguida
alcançando o tratamento Stimulate com as médias 17,42cm e
27,85cm. Assim também demonstrando um resultado satisfatório para
o objetivo desse trabalho.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se então que conforme os resultados obtidos seguindo
parâmetros pré- determinados de avaliação sendo eles Altura de
planta, Comprimento de raiz, Matéria seca, Verde e Parte aérea,
podemos afirmar que em sua maioria a utilização do Tratamento via
semente do produto químico comercial Stimulate, obteve melhor
resultados significativamente e superior para todos os parâmetros
destacados nesse trabalho. Ressaltando que o segundo produto
utilizado, químico comercial Biozyme, também obteve resultados
satisfatórios diferindo-se da testemunha em parâmetros como Altura
de planta e Matéria seca, nos outros caracteres foi possível observar
sua evolução no decorrer do experimento. Porém o que podemos
indicar por custo benefício e em relação os gráficos obtidos é o
produto Biozyme.
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RESUMO

Os produtores de citrus no Brasil enfrentam uma enorme
dificuldade, devido ao elevado valor da produção pelo aumento dos
níveis de HBL, isso fez com que muitos migrassem de cultura, sendo
o estado de São Paulo gravemente afetado, deixando muitos
fazendeiros endividados.

Palavras chave: produtores, dificuldade, cultura, endividados.

ABSTRACT

Citrus growers in Brazil face an enormous difficulty, due to the
high value of the production due to the increase in HLB levels, this
caused many to migrate from culture, being the state of São Paulo
severely affected, leaving many individual farmers.

Keywords: growers, difficulty, culture, individual.
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1. INTRODUÇÃO

O Huanglongbing (HLB), mais conhecida como greening, é a
principal e devastadora doença que afeta a citricultura, pois ainda
não apresenta um controle, tendo rápida disseminação, sendo
altamente prejudicial aos pomares, causando diminuição,
deformidade no fruto e queda intensa, perdendo assim o valor no
mercado. A única forma de controlar o greening é a retirada das
plantas contaminadas do pomar seguidamente nessas ateia-se fogo
para eliminação do patógeno (BASSANESI, 2005).

Os produtores de citrus no Brasil enfrentam uma enorme
dificuldade, pois a matéria prima subiu o preço e os níveis de HBL
também aumentou, fazendo muitos migrarem de cultura, sendo o
estado de São Paulo gravemente afetado, deixando muitos
fazendeiros endividados (BELARMINO, 2019).

Segundo Janice (2008) a doença provavelmente teve origem na
China e foi encontrada de forma desconhecida no Brasil em 2004,
em alguns municípios do estado de São Paulo, sendo transmitida por
uma bactéria chamada Candidatus Liberibacter americanus.

Diante do exposto, este trabalho visa relatar seu índice de
proliferação no pomar e as causas econômicas que pode causar
tomando como base dados bibliográficos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de Literatura

2.1.1 Relato de caso

Uma pesquisa realizada em uma fazenda na cidade de Araraquara-
SP publicada pela Revista Brasileira de Fruticultura e realizado pelos
autores Moreira et al. (2010) mostra a forma de proliferação do
greening. O experimento foi realizado em 46 talhões com variedades
de Hamlin, Murcott, Natal, Pera e Valência, um total de 163.534
plantas, todos os cuidados de adubação, inseticidas, fungicidas,
herbicidas, recomendado a cultura foi realizada. O experimento teve
início em março de 2005 e se encerrou em julho de 2007. Para
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determinar o número de plantas infectadas foram realizadas
inspeções a cada três meses, caso detectado alguma árvore com o
HBL eram removidas do local. De acordo com Oliveira (2014) o Brasil
possui a maior produção de citrus, sendo responsável por 33% da
produção mundial em 2013/2012, mas o HBL está causando um
impacto no preço do mercado exterior fazendo muitos produtores
desistirem da cultura.

Na Figura 1 abaixo pode-se observar os resultados obtidos pelos
autores ao avaliar o número de plantas infectadas pelo greening.

Figura 1. Número de plantas infectadas pelo HLB em 8 avaliações em 46 talhões.

Fonte: Moreira et al. (2010).

Pode-se observar que na primeira inspeção havia apenas (0,3%)
de plantas com greening no pomar, na segunda o resultado foi de
(4%) na terceira houve uma diminuição (2,4%) porém na quarta
avaliação o número de plantas infectadas voltou a aumentar (3,1%)
e depois passou a diminuir (quinta inspeção - 2,6%) sexta inspeção
(1,3%) e a última inspeção teve um aumento de (2%) totalizando
29.335 plantas com HBL.
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De acordo com CitrusBr (2019) os produtores que não desistiram
da cultura, estão investindo fortemente contra essa doença, o custo
chega de 30 reais por árvore com pulverização de defensivos. “A
laranja não é como outras culturas, os ataques de doenças interferem
muito mais na produção”, diz o citricultor João Carlos de Carvalho
da cidade de Araraquara estado de São Paulo.

3. CONCLUSÃO

O greening acabou infectando 17,9% da fazenda avaliada em
Araraquara-SP. em um período de dois anos, mostrando que a sua
proliferação é muito fácil mesmo tomando todos os cuidados
recomendados.

Pode-se concluir que Huanglongbing (HLB) é a doença mais severa
no citrus, pois ela atinge o produto principal, a fruta, não
apresentando um controle efetivo, se não for controlada poderá
infectar todas as plantas do pomar, tirando o produtor do agronegócio
por um certo período de tempo, trazendo um grande prejuízo
financeiro, perdendo um grande valor no mercado.
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RESUMO

O sistema de plantio direto tornou-se revolucionário por não
necessitar de revolver o solo para o preparo de plantio, e por conta
dos restos vegetais que ficavam presente na superfície do solo,
apresentaram um impacto na população das plantas daninhas tanto
por impedirem que a luz chegasse ao banco de sementes, quanto
também por alguns tipos de palhadas poderem apresentar efeito
alelopático quando decompostas no solo, reduzindo assim esse banco
de sementes liberando uma substancia química. Nesta revisão,
buscou-se relacionar efeitos positivos do uso de palhada pelo sistema
de plantio direto, a fim de controlar infestações de plantas daninha
e pragas agrícolas.

Palavras chave: sistemas de plantio direto, banco de sementes,
rotação de cultura.
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ABSTRACT

The no-tillage system became revolutionary because it did not
need to revolve the soil for planting preparation, and because of the
plant remains that were present on the soil surface, they had an
impact on the weed population both because they prevent light
reached the seed bank, but also because some types of straw could
have an allelopathic effect when decomposed in the soil, thus
reducing this seed bank by releasing a chemical substance. In this
review, we sought to relate the positive effects of using straw by
the no-tillage system, in order to control weed infestations and
agricultural pests.

Keywords: no-till systems, seed bank, crop rotation.

1. INTRODUÇÃO

O conceito planta daninha, foi um termo criado pelo homem
onde se referia a uma população de plantas indesejáveis dentro de
sua área de cultivo, não os trazendo benefício algum e provocando
danos em sua produção por conta da competição gerada entre as
plantas. Essas plantas, nada mais são que plantas pioneiras daquela
área, presentes quando ainda existia a vegetação natural naquele
ambiente. Então essas plantas conforme mudanças, foram evoluindo
e se adaptando a qualquer tipo de ambiente para que consigam se
alojar e reestabelecer aquela vegetação natural. Como no passado
não existia o sistema de plantio direto, no cultivo convencional logo
após a colheita, naquele período em que o solo fica exposto sem
vegetação alguma até a implantação da próxima cultura, era ai que
elas entravam em ação por meio de bancos de sementes presentes
ali no solo ou germinação de sementes dispersas pelo vento por-
exemplo, onde buscavam se desenvolver entendendo que ali era uma
área degradada e precisavam reestabelecer a vegetação. Segundo
(Pitelli, 1990), as plantas pioneiras tiveram extrema importância na
recuperação de extensas áreas de vegetação após a desglaciação do
pleistoceno.

Então nos anos 70, surgiu o sistema de plantio direto, tornando
se revolucionário por não necessitar de revolver o solo para o preparo
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de plantio, e por conta dos restos vegetais que ficavam presente na
superfície do solo, apresentaram um impacto na população das
plantas daninhas tanto por impedirem que a luz chegasse ao banco
de sementes, quanto também por alguns tipos de palhadas poderem
apresentar efeito alelopático quando decompostas no solo, reduzindo
assim esse banco de sementes liberando uma substancia química.

Nesta revisão, buscou-se relacionar efeitos positivos do uso de
palhada pelo sistema de plantio direto, a fim de controlar infestações
de plantas daninha e pragas agrícolas.

2. DESENVOLVIMENTO

Hoje se pararmos para observar, as plantas daninhas estão
praticamente em todo lugar, podendo ser em jardins de casa, no
próprio quintal, terrenos abandonados, áreas de cultivo agrícola,
canteiro de hortas, por conta de serem espécies com uma alta
capacidade de dispersão de suas sementes e disseminação de
indeterminadas formas como vento, na sola de nosso sapato, em
implementos agrícolas transitando de um local a outro por-exemplo,
tornando-se presentes em quase todo tipo de ambiente, assim
competindo com outras plantas por água, luz, nutrientes.
Determinadas espécies de plantas daninha podem apresentar mais
de um ciclo por ano, como exemplo o picão-preto, com nome
cientifico Bidens pilosa, sendo uma invasora de temperamento
tropical que pode atacar praticamente todo tipo de cultura e em
cada ciclo seu pode soltar de 3000 a 6000 sementes que quando
enterradas, pode permanecer em dormência em torno de 5 anos,
formando assim os bancos de sementes, onde esperam o momento
ideal para sua germinação e desenvolvimento. Não podemos esquecer
também que, as plantas daninhas podem ser hospedeiras de pragas
e doenças, podendo prejudicar todo o seu plantio em função de uma
planta que nem importância econômica apresenta.

2.1. Os bancos de sementes

Os bancos de sementes nada mais são que uma elevada população
de sementes dessas plantas invasoras presentes no solo em estado
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de dormência, esperando a condição ideal para seu desenvolvimento
(temperatura e umidade). Segundo Yenish et al. (1992), cerca de
60% das sementes presentes no solo, estão na camada superficial do
solo, em torno de 1,0 cm, mas com o emprego do plantio direto a
taxa de germinação se torna baixa, por impedir que recursos
favoráveis a seu desenvolvimento chegue a elas. Outros fatores
podem reduzir a população dessas plantas como o consumo por
animais, roedores, insetos, pássaros ou por ação alelopatica da
palhada presente na superfície do solo.

2.2. Agressividade das plantas daninhas

As plantas daninhas ao longo do tempo, vieram buscando meios
de se adaptarem e com isso denominaram os níveis de agressividade
dessas plantas. Com isso elas desenvolvem mecanismos de dispersão
de seus diásporos com longa longevidade, com capacidade de
germinar em qualquer tipo de ambiente, onde apresentam rápido
crescimento e desenvolvimento, e usam indeterminados agentes para
sua polinização, podendo até utilizar o vendo para isso, quando são
autógamas. Já as perenes, possuem um auto poder de
desenvolvimento através de partes vegetativas, por-exemplo uma
planta que não foi totalmente retirada do solo, onde sobrou alguma
parte dela, a partir daquele resto vegetativo ela consegue
desenvolver mecanismos para que consiga se reestabelecer
novamente. Diante disso, podem desenvolver outras formas de se
desenvolverem para que mantenha sua sobrevivência, como
substâncias alopáticas, hábito trepador, entre outras inúmeras formas
(Baker, 1965). Então, quando maior for sua capacidade de dispersão,
desenvolvimento, propagação, mais agressiva essa planta é onde
em questão de tempo elas conseguem dominar uma área inteira
caso não controladas.

2.3. Influência do plantio direto sobre plantas daninhas

O plantio direto é um sistema em que os restos de cultura não
são retirados do solo, criando como se fosse uma camada protetora
ao solo evitando assim que haja perca de umidade, controle de
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temperatura mantendo-a mais baixa, incremento de matéria orgânica
ao solo após a decomposição dessa matéria morta, controle de
erosão, e também impedir que sementes de plantas daninhas tenham
contato direto ao solo e assim acabem germinando. Segundo (Heckler
et al. 1998), “Essa camada funciona como atenuadora ou dissipadora
de energia, protege o solo contra o impacto direto das gotas de
chuva, atua como obstáculo ao movimento do excesso de água que
não infiltrou no solo e impede o transporte e o arrastamento de
partículas pela enxurrada. Dessa forma, minimiza ou elimina a erosão.
Protege a superfície do solo e, consequentemente seus agregados
da ação direta dos raios solares e do vento. Diminui a evaporação,
aumentando a infiltração e o armazenamento de água no solo,
promovendo na camada mais superficial temperaturas mais amenas
ao desenvolvimento de plantas e organismos. Com sua incorporação
lenta e gradativa no solo, promove aumento de matéria orgânica,
que é fonte de energia para os microrganismos. Ocorre também
aumento da atividade microbiana que, aliada à mineralização, torna
disponível nutrientes às plantas, induzindo melhoria na
produtividade. Sua presença protetora promove o controle das
plantas daninhas, fator decisivo para o sucesso do SPD. A palhada é
fundamental para a cobertura permanente do solo, pois mantém ou
melhora atributos físicos, químicos e biológicos e, portanto, a
qualidade do solo.”, e essa cobertura morta sobre o solo, pode
apresentar também efeitos alelopáticos. A ação alelopatica é um
fenômeno que ocorre entre as plantas, podendo estar tanto viva
(retirada de extratos das folhas), quanto em decomposição (em forma
de palhada sobre o solo), onde é liberado um ácido que pode impedir
a germinação de bancos de sementes presente no solo, ou até
controlar populações de plantas já emergidas. Os compostos químicos
responsáveis pela alelopatia podem ser chamados de aleloquímicos
(Souza et al., 2006), e cada espécie utilizada como palhada podem
apresentar efeitos diferentes, depois de sua decomposição feita pelos
microrganismos do solo, sendo um potencial positivo do plantio direto
reduzindo o consumo de defensivos, tornando então esse cultivo um
pouco mais barato. P2.5or conta dessa cobertura morta sobre o solo,
as sementes propagadas pelas plantas daninhas ficam na superfície,
não tendo contato com o solo e assim uma boa parte é consumida
por animais, pássaros, roedores, insetos.
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2.4. Qual a influência da Rotação de cultura no sistema de
plantio direto?

O sucesso do plantio direto está diretamente ligado a rotação
de cultura, sendo ela um dos fatores mais importantes para o sucesso
desse método de cultivo.  A escolha correta da cultura que irá ser
rotacionada tem um peso muito grande, pois o produtor deverá
escolher uma variedade que melhor se adapta a sua região, que
pode ser mais fria ou de altas temperaturas, assim selecionando a
que melhor se desenvolve e também que possui uma boa produção
de fitomassa, sendo em media recomendado a esse sistema por volta
de 6t/ha de fitomassa sobre a superfície do solo para que torne o
sistema bem efetivo e funcional. Pode se utilizar culturas como aveia-
preta, feijão-guandu, milheto, nabo forrageiro, sorgo também é bem
utilizado para formação de palhada, com produção média de 4t/há.
Mas como dito um pouco atrás, o ideal é em torno de 6t/ha e essas
culturas estão produzindo 4t/ha, como resolver isso? A resposta é
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simples, o sucesso para o plantio direto se mostra na constância,
onde no primeiro ano de transição de plantio convencional para direto
ainda não apresentará esses valores por conta da degradação que o
solo se encontra em meio do plantio convencional, então a partir do
segundo, terceiro ano desse cultivo, ira começar a surgir resultados
mais relevantes ao produtor.

2.5. Esse sistema de cultivo pode auxiliar no controle de pragas
e doenças?

Resultados de pesquisa demonstram também que é possível
selecionar plantas de cobertura como estratégia ao controle de
algumas doenças. (Derpsch & Calegari 1992) relatam que a soja
semeada após aveia-preta é menos afetada por Rhizoctonia solani
e Sclerotinia sclerotiorum, sendo que o trigo é menos afetado por
moléstias radiculares como a podridão comum das raízes e do mal-
do-pé. Além disso, contribui para a redução da população de
nematoides na cultura da soja. Em Primavera do Leste, MT,
observou-se que o milheto em dois cultivos, um no final de ciclo,
após a soja, seguido de um outro no início das chuvas, antes da
soja do ano seguinte, controlou o nematoide de cisto da soja (Séguy
& Bouzinac ,1995), Em função dos resultados apresentados e de
muitas outras experiências relatadas por agricultores e
pesquisadores, em diferentes regiões do Brasil, sabe-se que é
possível alterar a sequência das espécies de plantas de cobertura,
para que se busque um menor nível de incidência de pragas e
doenças a elas.

3. CONCLUSÃO

A partir então das informações apresentadas, podemos concluir
que o sistema de plantio direto apresente resultados bem positivos
quando falamos de controle de plantas daninhas e pragas. Mas não
podemos esquecer que, diante de tudo isso ainda é necessário o
controle químico para auxiliar em determinados períodos, pois por
não haver o revolvimento do solo, se torna impossível não necessitar
desse auxílio.
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RESUMO

O paisagismo é uma atividade muito importante na vida de todos,
possuindo funções essenciais e assim favorecendo o convívio entre a
população de uma região, como praças e parques. O estudo de plantas
ornamentais em espaços públicos auxilia em melhor planejamento
paisagístico do ambiente e ainda na prevenção de intoxicações por
espécies que apresentem algum constituinte químico nocivo à saúde
humana. O objetivo desse trabalho foi realizar um levantamento das
plantas ornamentais identificando as espécies tóxicas da Praça Ruy
Barbosa, localizada no município de Garça – SP. Foram encontradas 47
espécies vegetais, sendo analisadas quanto à quantidade, época de
florescimento e toxicidade, princípio ativo e seus efeitos.

Palavras chave: Levantamento Florístico, Plantas ornamentais,
Princípio ativo.

ABSTRACT

Landscaping is a very important activity in everyone’s life, having
essential functions and thus favoring the interaction between the
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population of a region, such as squares and parks. The study of
ornamental plants in public spaces helps in better landscape planning
of the environment and also in the prevention of poisoning by species
that have a chemical constituent harmful to human health. The
objective of this work was to carry out a survey of ornamental plants
identifying the toxic species of Praça Ruy Barbosa, located in the
municipality of Garça - SP. 47 plant species were found and analyzed
for quantity, flowering season and toxicity, active principle and its
effects.

Keywords: Floristic Survey, Ornamental plants, Active ingredient.

1. INTRODUÇÃO

O município de Garça está localizado na região do centro oeste
paulista e possui 44.409 mil habitantes (IBGE, 2020). A cidade é
privilegiada com mais de 40 praças, utilizadas para lazer da
população. A praça escolhida para a realização deste trabalho foi a
Praça Ruy Barbosa, ou Praça da Matriz, devido sua localização central
e importância histórica para a cidade.

As praças e praças e jardins públicos são importantes no
ecossistema urbano, sendo um espaço natural construído pelo
homem. Com isso mantém o clima ameno, auxiliam na retenção e
ciclagem da água e contenção do vento, proporcionando condições
de sobrevivência a um vasto número de espécies da fauna e flora
local. (ALMEIDA et al., 2004).

As praças são constituídas por vários elementos, sendo
classificados em arquitetônicos e naturais. Os elementos naturais
são representados por toda vegetação implantada no local, em grande
parte plantas ornamentais, sendo necessário que haja planejamento
paisagístico para locação destas plantas, para que o ambiente fique
harmônico e se insira adequadamente na paisagem.

Plantas ornamentais distinguem-se pelo florescimento, pela
forma ou colorido das folhas e pela forma e aspecto geral da planta
(LORENZI, 2001). É importante destacar que árvores também podem
ser consideradas espécies ornamentais quando elas forem
implantadas também com a finalidade de promover aspecto estético
ao ambiente.
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As árvores em áreas urbanas têm uma colocação paisagística,
capaz de interferir perceptivelmente no clima da região, amplitude
térmica, poluição atmosférica e a sonora, com isso aumentando a
umidade relativa do ar. Atuam também interceptando a radiação
solar e velocidade e direção dos ventos (BRANDÃO et al., 1997; COSTA
e HIGUCHI, 1999).

Segundo os autores Graziano, (1994) e Balensiefer et all, (1987),
a escolha das plantas utilizadas em locais públicos devem oferecer
resistência ao ataque de pragas e doenças, visto que o uso de
fungicidas e inseticidas pode acarretar problemas sérios à saúde da
população, além desta prática ser bastante onerosa. Na escolha das
espécies devem adaptar-se às condições climáticas do local, devendo
ser priorizada a preferência para espécies nativas.

As espécies utilizadas em ornamentação devem ser desprovidas
de princípios tóxicos ou elementos suscetíveis de provocar reações
alérgicas nas pessoas, como alerta Graziano, (1994). Já que a
presença de constituintes químicos tóxicos na planta, podem
ocasionar danos às pessoas e animais e, também devem ser
selecionadas plantas que não tenham estruturas físicas, como
espinhos, que possam causar acidentes aos usuários do local.

Graziano, (1994); Santiago, (1980) e Balensiefer et all, (1987)
relatam também que espécies produtoras de flores grandes e
espessas, não são recomendados para o paisagismo urbano, pois
tornam os passeios (calçadas) escorregadios, podendo causar
acidentes aos pedestres.

O profissional de jardinagem está exposto a diversos riscos de
trabalho, devido o manuseio de ferramentas, exposição a agentes
químicos diversos, dentre outras funções podem colocar em risco a
sua saúde (IWAMI et al, 2003).

Oferecer um ambiente de trabalho e lazer seguro é obrigação de
todo empregador público ou privado. Desta maneira, as praças devem
cumprir todas as exigências previstas pela legislação brasileira, visando
garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e cidadãos.
A Praça Ruy Barbosa possui a presença de plantas com princípios tóxicos
e elementos suscetíveis de provocar reações alérgicas nas pessoas.

Ident ificar e descrever as espécies ornamentais ut ilizadas na
Praça Ruy Barbosa, localizada em Garça-SP, verif icar se as espécies
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utilizadas possuem princípios ou elementos suscetíveis de provocar
reações alérgicas nas pessoas e explanar o risco a que estão expostos
os trabalhadores e os cidadãos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O presente trabalho foi desenvolvido com base em referenciais
teóricos de sites que estão inseridos no google acadêmico, sendo
realizada pesquisas quantitativas e qualitativas.

O estudo foi realizado na Praça Ruy Barbosa, no município de
Garça – SP (Figura 1) (altitude média de 665 m, latitude 22º12’ S e
longitude 49º 39’ W e índice pluviométrico médio anual de 1.274,4
mm). Foi realizado visitas no local utilizando uma prancheta de
anotações e uma máquina fotográfica para a coleta de imagens e
informações sobre as plantas do estudo. A área estudada compõe-se
de jardins onde há muitas espécies a serem catalogadas.

(Fonte: Google Earth)
Figura 1.  Imagem aérea da Praça Ruy Barbosa da cidade de Garça-Sp.
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A obtenção de dados baseou-se na aquisição de um acervo de
imagens das plantas a serem classificadas, através de fotografias
tiradas durantes o processo de pesquisa, onde as informações
específicas de sistematização e descrição em nível taxonômico
basearam-se nos Livros Plantas Ornamentais no Brasil - arbustivas,
herbáceas e trepadeiras (LORENZI e SOUZA, 2001), Árvores
brasileiras: Manual de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas
Nativas do Brasil. Vol. 1. (LORENZI, 1992), Árvores brasileiras: Manual
de Identificação e Cultivo de Plantas Arbóreas Nativas do Brasil. Vol.
2. (LORENZI, 1998), Árvores exóticas no Brasil (LORENZI, 2003) e
Palmeiras do Brasil (LORENZI, 1996).

E os resultados obtidos foram apresentados em forma de tabelas
(Tabela 1 e 2), com as seguintes informações: família botânica, nome
científico, nome popular, quantidade encontrada na praça, época
de florescimento, toxicidade, princípio ativo, intoxicação e efeitos.

2.2 Resultados e discussão

A Praça Ruy Barbosa apresenta 47 espécies vegetais, sendo doze
árvores, cinco palmeiras, treze arbustos, uma trepadeira, doze
herbáceas e três gramíneas.

As 47 espécies encontradas são distribuídas em 25 famílias
botânicas: Arecaceae (5 espécies), Poaceae (4 espécies), consideradas
as mais representativas, seguidas de Acanthaceae, Asteraceae e
Malvaceae (3 espécies cada), Bignoniaceae, Commeliaceae,
Euphorbiaceae, Fabaceae, Heliconiaceae, Liliaceae, Moraceae e
Rubiaceae (2 espécies cada). As famílias Anacardiaceae,
Araucariaceae, Fabaceae-Cesalpinoideae, Lythraceae,
Melastomataceae, Oleraceae, Cycadaceae, Ericaceae apresentaram
apenas um exemplar.

Algumas das espécies encontradas no município de Garça são
desaconselhadas para o plantio em praças por serem potencialmente
tóxicas aos pedestres (SANTOS e TEIXEIRA, 2001), sendo elas: Ficus
benjamina, Duranta repens e Alpinia purpurata, Agapanthus
africanus, Schinus molle, Rhododendron yedoense, Pachytachys
lutea, Senecio douglasii, Cycas circinalis, Ficus benjamina, Euphorbia
leucocephala, Duranta repens, Acalypha reptans, Brunfelsia uniflora,
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Brugmansia metel, Ficus pumeia. Sendo recomendada a substituição
por outras de porte semelhante e úteis à avifauna (RUSCHELL e LEITE,
2002). Quanto à presença de flores escorregadias, foi encontrada a
espécie Pachira aquatica, árvore de grande valor ornamental, mas
que pode causar acidentes aos pedestres, quando utilizada em vias
públicas.

As espécies foram organizadas em grupos distintos, considerando-
se as características específicas da sua arquitetura, que determinam
suas funções na composição paisagística: árvores, palmeiras,
arbustos, trepadeiras, herbáceas, forrações e gramíneas.

Paisagisticamente, as espécies encontradas na Praça Ruy
Barbosa são adequadas, pois possuem valor ornamental.
Entretanto, a distribuição das plantas na área não está harmoniosa
e pode ser melhorada através da reformulação do projeto
paisagístico existente. A praça apresenta espécies ornamentais
de grande valor, como é o caso da Cycas circinalis, planta
escultural de enorme beleza e que poderia ser mais aproveitada
no contexto paisagístico, porém foi necessário realizar a
erradicação dela, devido a uma doença.

Outro ponto observado foi a manutenção precária da área,
sendo encontradas plantas não saudáveis, canteiros sem formato,
plantas com poda inadequada e presença de lixo urbano nos
canteiros.

3. CONCLUSÃO

A Praça Ruy Barbosa apresenta boa diversidade de espécies
vegetais, sendo quatorze inadequadas para uso em locais públicos,
e recomenda-se a substituição dos exemplares que apresentem
princípios tóxicos, por espécies mais adequadas à praça. Pode-se
concluir que existe um número elevado de espécies vegetais com
princípio tóxico, com isso sugere-se a reformulação do projeto
paisagístico da Praça Ruy Barbosa e melhor manutenção, pois a
praça tem grande valor histórico e ambiental no município de
Garça – SP. Além disso, a praça é um local de descanso e
contemplação e sua melhoria oferecerá qualidade de vida à
população local.
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RESUMO

Objetivou-se com o trabalho realizar um levantamento das
pragas-chave do algodoeiro na forma de revisão bibliográfica.  Estudos
desta natureza, que apontam as principais pragas e as formas que
as mesmas devem ser manejadas vem ao encontro de uma
necessidade atual do produtor de algodão. Servindo de ferramenta
fundamental para garantir o sucesso do agronegócio da cotonicultura
brasileira.

Palavras chaves: Agronegócio. Gossypium Spp. MIP.

ABSTRACT

The objective of the work was to carry out a survey of key cotton
pests in the form of a bibliographic review. Studies of this nature,
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which point out the main pests and the ways in which they must be
managed, meet a current need of the cotton producer. Serving as a
fundamental tool to guarantee the success of agribusiness in the
Brazilian cotton industry.

Keywords: Agribusiness. Gossypium Spp. MIP.

1. INTRODUÇÃO

O algodoeiro é um arbusto que é amplamente cultivada em
aproximadamente 90 países. Nativo da Ásia e da África, a cultura é
explorada há muito tempo no Brasil, com exploração das sementes
e da fibra, sendo que a fibra é matéria prima para diferentes produtos
têxteis e as sementes utilizadas para extração do óleo e/ou
comercializadas, também, como subproduto da torta de filtro que
pode ser utilizada para alimentação animal. Na produção mundial,
o Brasil se encontra em quinto lugar na lista de maiores produtores,
sendo A China, Índia e EUA os maiores produtores mundial (EMBRAPA,
2010).

O ciclo da planta pode variar entre 130 a 220, de acordo com a
cultivar e o clima. Além disso, o desenvolvimento da cultura é dividido
em duas fases, a vegetativa e a reprodutiva, na fase vegetativa,
denominada de (V), existem a subdivisão em outras etapas. Já na
reprodutiva, se inicia após o primeiro botão floral visível (B) e após
o florescimento é denominado pela letra (F), e após a maturação,
transformado em capulho (C) (EMBRAPA,2010).

Na reprodução, os botões vão gerar as flores, e o fruto quando
verde, leva o nome de maçã e quando maduro, recebe a denominação
de capulho. A fase final de desenvolvimento começa com a abertura
do primeiro capulho, e finaliza com a aplicação de desfolhantes ou
maturadores (maturação total da planta).

Durante o ciclo da planta, existem grandes problemas, como o
ataque de pragas. Quando não são controladas ou são mal manejadas,
porem se reproduzir rapidamente, afetando drasticamente a lavoura
e a produção final. Na cultura do algodoeiro um grupo de pragas que
atacam sistematicamente as plantas podem afetar gravemente a
produção. Deste modo, é necessário que os níveis de infestação seja
controlados rigorosamente, no entanto, não se pode utilizar somente
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um método de controle. Nessa situação, devem ser adotados vários
métodos para supressão da praga, conforme determinado pelos
princípios do Manejo integrado de pragas (MIP), como o controle
biológico, genético, culturas, químico etc. (EMBRAPA,2010). Frente
ao exposto, objetivou-se com este estudo avaliar as principais pragas
e métodos de controle utilizados na cultura do algodoeiro.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Este estudo foi baseado no levantamento de informações de
diferentes publicações cientificas, no intuito de fornecer ao produtor
subsídios suficientes para manejo das principais pragas da cultura
do algodoeiro, como:

Anthonomus grandis: Mais conhecido como bicudo do algodoeiro,
foi detectado pela primeira vez entre 1831 e 1835, na cidade de
Vera Crus, no México.  No Brasil foi identificado pela primeira vez
em 1983, na cidade de Campinas interior de São Paulo. As fêmeas
depositam seus ovos na parte interna dos botões florais, as maças
acabam protegendo os ovos contra a mudança de temperatura e
mudança relativa do ar. O desenvolvimento da praga são divididas
em quatro etapas, sendo elas, ovo, larva, pupa e adultos. O ovo tem
sua cor branco-brilhante e medem, em torno de 0,8 mm de
comprimento, após 3 a 4 dias eclodem para a fase de larva. A fase
de larva, não se encontra pernas, apresentam 5 a 7 mm de
comprimento, dependendo da temperatura podem se alimentar de
7 a 12 dias, após isso se transforma em pupa. Na fase de pupa,
podemos observar vestígios dos membros do corpo adulto, como
olhos e rostrum. Esse ciclo pode levar de 3 a 5 dias e se transformam
em adultos. O último ciclo do inseto, já na sua fase adulta, tem a
coloração cinza ou castanha, com média de 7 mm de comprimento,
totalizando o ciclo pode ter em média de 21 dias (APTA,2016).

A praga pode causar grande dano econômico na cultura, na
atualidade é considerado a principal praga chave da cultura. O
período de ataca seria entre 40 a 90 dias após a germinação. A
presença da Braga é revelada através da separação das brácteas dos
botões, assim amarelando e caindo. Tanto na fase jovem e na fase
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adulta, ambos se alimentam do botão floral da planta e das maças,
o bicudo prefere as maças pequenas (APTA, 2016).

Figura 1 Etapas Bicudo do algodoeiro (APTA, 2016).

Broca-da-Raiz (Eutinobothrus brasiliensis): O inseto adulto é um
besouro com a coloração parda-escura, com média de 5 milímetros
de comprimentos. As fêmeas realizam uma abertura na casca das
plantas mais novas, com suas mandíbulas. O ovo, tem uma coloração
esbranquiçada, só interior do embrião, está presente a broca que
leva em média de 10 dias para o desenvolvimento. Quando ocorrera
a eclosão das larvas. Começam sua alimentação, abrindo galerias
nos vasos lenhosos da planta, assim afetando a planta através do
seu crescimento ela impedira a circulação da seiva bruta, só acontece
devido ao bloqueamento dos vasos, assim ira ocasionar a paralisação
do crescimento da planta, os sintomas que a planta ira demostra
será, avermelhamento do limbo, seca, murcha, e queda do sistema
aéreo da planta.  Como método de controle, o mais adequado seria
o preparo de solo seria o melhor método, como correção de solo
com uso de calcário, semeadura na época adequada, uso de sementes
com alto vigor, e controle de plantas invasoras ajudam o controle da
praga (EMBRAPA, 2010).
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Figura 2. Broca da raiz (EMBRAPA, 2010).

Thysanoptera: Thripidae - Para a identificação desse inseto
temos que ficar atentos a pequenos detalhes, pois sua coloração
pode ser variada, de 1 a 2 mm de comprimento, apresentam asas
franjadas, se reproduzem pela forma assexuada, assim colocando
seu ovos nas folhas, na forma jovem, a única diferença e a ausência
de asas. Por conta do inseto ser um raspador-sugador a injuria
provocada na parte aérea da planta, assim deixando as folhas secas
e quebradiças, podem atacar também as brotações e as plantas mais
novas, causando encarquilhamento e espessamento na ponteira da
planta. O período de amostras deve ser feita após 40 dias de
emergência, para controle é utilizado o controle químico preventivo,
por meio de tratamento de sementes (EMBRAPA, 2010).
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Figura 3. Thysanoptera: Thripidae (EMBRAPA, 2010).

Aleyrodidae: Mais conhecida como mosca branca, o inseto em
sua fase jovem, apresentam quatro instres, sendo que o primeiro é
móvel para sua alimentação. No segundo instar, estão presentes dois
pares de estiletes e sugam a seiva da planta. Durante a alimentação,
o inseto injeta uma toxina a planta, que podem dar diversas
alterações a planta, os sintomas mais comuns são debilitamento,
paralisação do desenvolvimento, diminuição da produtividade etc.
o ataca da praga promove algumas marcas na planta como, pontos
brancos e amarelos na face interior das folhas, na face superior,
manchas com aspectos brilhantes, por conta da substancia açucarada
que o inseto deposita a planta. Além dos danos causados pelo inseto,
ele também transmite doenças, como exemplo mosaico comum
(EMBRAPA, 2010).

3.CONCLUSÃO

Estudos que apontam as principais pragas e as formas que as
mesmas devem ser manejadas vem ao encontro de uma necessidade
atual do produtor de algodão. Servindo de ferramenta fundamental
para garantir o sucesso do agronegócio da cotonicultura brasileira.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      267

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4.REFERÊNCIAS

EDILSON, M. J. De Manejo integrado de pragas do algodoeiro no
cerrado brasileiro, Campina grande, 2010 Disponível em: https://
www.embrapa.br/documents/1344498/2767789/manejo-
integradode-pragas-do-algodoeiro-no-cerrado-brasileiro.pdf/
a9c122a3-6d07-44b4-a281-6c50682c31bd. Acesso em: 16 set. 2020.

LEÃO, G.. De Pragas do algodoeiro. Disponível em: https://
halley.adm-serv.ufmg.br/ica/wp-content/uploads/2017/06/
Pragas_do_algodoeiro.pdf. . Acesso em: 16 set. 2020.

GABRIEL, Dalva. De o Bicudo do algodoeiro 2016. Disponível em:
h t t p : / / w w w. b i o l o g i c o . s p . g o v. b r / u p l o a d s / d o c s / d t /
bicudo_algodoeiro.pdf. . Acesso em: 16 set. 2020.

Figura 4. Mosca Branca (EMBRAPA, 2010).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

268      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      269

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

INFLUÊNCIA DE ALTAS DOSES DA HOMEOPATIA
NA PRODUÇÃO DE ALFACE

 NOGUEIRA, Daiane Rafaela1

BUCHIGNANI, Erika Bicalho2

1Discente do curso de Agronomia da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF; E-mail: nogueira.daiane@outlook.com

2Docente do curso de Agronomia da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF; E-mail: erikabuchig@gmail.com

RESUMO

O alface é a hortaliça mais consumida atualmente em todo o país,
para atender essa demanda a sua produção ocorre em larga escala.
Para obter boas produtividades é importante atender as exigências
da cultura com solos bem drenados, boa fertilidade e matéria orgânica.
O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência de altas
doses de homeopatias no crescimento de plantas de alface.

Palavras chave: Alface, horticultura, homeopatia.

ABSTRACT

Lettuce is the most consumed vegetable currently in the entire
country, to meet this demand its production occurs on a large scale.
To obtain good productivity it is important to meet the requirements
of the crop with well-drained soils, good fertility and organic matter.
The present work aims to analyze the influence of high doses of
homeopathies on the growth of lettuce plants.
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1. INTRODUÇÃO

 O alface (Lactuca sativa L.) teve sua origem nas espécies
silvestres, podendo ainda ser encontrada em regiões de clima
temperado, sendo eles no sul da Europa e na Ásia Ocidental
(FILGUEIRA, 2003).

O alface é a hortaliça mais consumida hoje em dia, tornando-se
cultivada aproximadamente em todos os países. A sua produção é
realizada de modo abundante pela agricultura, onde é encarregado
pelo desenvolvimento de cinco empregos diretos por hectare
(ALENCAR et al, 2012).

Além, de ser vista como uma boa fonte de vitaminas e sais
minerais se ressalta por seu alto teor de vitamina A, e também por
conter vitaminas B1 e B2, vitaminas C, cálcio e ferro (FERNANDES et
al, 2002).

No cultivo do alface algumas questões devem ser levadas em
consideração, como a sua preferência por solos arenosos a argilosos,
com pouca acidez e quantidades altas de matéria orgânica
(HERRMANN et al., s.d.). Em relação à nutrição mineral, a cultura
tem maior demanda em relação aos macronutrientes primários, sendo
eles o Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio
(Mg), Enxofre (S) (FURLANI, 1998).

A utilização da homeopatia na agricultura significa qualificação
ambiental e segurança aos trabalhadores rurais e aos consumidores,
pois um dos seus atribuídos é o fato de ser atóxica e não deixar
resíduos (TEIXEIRA, 1998; KENT, 1996).

Diversos trabalhos científicos tem comprovado que as plantas
reagem ao uso de aplicações homeopáticas como, por exemplo, na
germinação, crescimento de plântulas, alterações na fotossíntese
entre outras alterações (MARQUES et al.,2008).

Apesar dos trabalhos acadêmicos e de campo demonstrarem a
ação da homeopatia nas plantas, ainda é pouco conhecido seus
mecanismos de atuação nos aparelhos fisiológicos das plantas
(BONATO, 2007b).

O uso da técnica de testar cada medicamento homeopático, no
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intuito de entender o conjunto dos sintomas gerados tem por
finalidade descobrir procedimentos para a pratica do tratamento
homeopático. Assim, os sintomas provocados por um medicamento
homeopático em uma individuo saudável, demonstra os mesmos
sintomas que o medicamento é habilitado a tratar (HAHNEMANN,
2001).

O presente trabalho tem como objetivo analisar e avaliar ação
de diferentes homeopatias em altas doses no desenvolvimento da
cultura do alface.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O experimento foi conduzido entre os dias 16 de abril e 26 de
maio, realizado em uma propriedade Sitio Santa Cruz, onde contem
22 estufas, na cidade de Torrinha, com as seguintes coordenadas
geográficas 22’25’34 S e 48’10’09 O, e de altitude 802m.

O experimento foi conduzido em um delineamento de blocos
casualizados (DBC), com 30 repetições e 4 tratamentos, onde foram
utilizados 4 tipos de homeopatia (tratamento) e 30 plantas
(repetições) por tratamento homeopático. Os tratamentos
homeopáticos utilizados foram: Homeo 2 (Arsenicum Tartaricum),
Homeo 16 (Eucaliptus), Homeo 21 (Arnica Paulista) e Homeo 43 (Ouro
solar).

Os canteiros utilizados possuíam o comprimento de 54 cm e
largura por 1,50 m de comprimento, sendo apenas utilizados 13,5
cm de todo o canteiro e os espaçamentos entres as plantas foi de
25cm.

O experimento foi realizado com mudas com 25 dias de
germinação do alface crespa, da variedade vanda. Utilizou-se
também o tratamento com adubo 25-20, sendo 10kg por estufa, sendo
aproximadamente 3,5 kg de adubo por canteiro.

A dose indicada dos preparados homeopáticos é de 5ml por
hectare, no estudo utilizou-se 50ml por hectare visando gerar a
doença artificial pelo uso de altas doses. Os tratamentos
homeopáticos iniciaram-se no dia 17 de abril, sendo aplicado uma
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vez por semana pela adubação foliar. A aplicação foliar iniciou-se
após uma semana da primeira aplicação da homeopatia, sendo
realizada em 4 aplicações. Foram utilizados junto com a homeopatia
os seguintes produtos: óleo de laranja (20ml), Hb2 (10ml), Hub
(30ml), zinco (20ml), Mag (20ml), Cab (30ml), K30 (40ml), café
(80ml). As aplicações foram realizadas com a bomba costal elétrica
de 20L por estufa. Após 10 dias do plantio, foi feita a aplicação do
herbicida Finali Baer.

A colheita dos alfaces foi realizada no dia 26 de maio, sendo
feita a pesagem do produto final na própria propriedade através de
uma balança elétrica.

As avaliações realizadas foram a pesagem da massa e
comprimento das raízes da planta do alface, a fim de avaliar a
influência dos preparados homeopáticos.

Posteriormente, para análise dos resultados foi utilizado o teste
de Tukey a 5% da probabilidade.

2.2 Resultados e discussão

Os resultados das medias gerais para massa e comprimento de
raiz das plantas de alface, em relação aos tratamentos homeopáticos,
estão apresentados na tabela 1.

A análise dos dados apresentados na tabela 1, mostrou-se que
não apresenta uma grande significância na medias em relação aos
tratamentos homeopáticos.

Os resultados das medias em relação aos diferentes tratamentos
homeopáticos na massa (g) e comprimento de raiz (cm) das plantas,
se encontra na tabela 2.
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Em relação aos diferentes tratamentos homeopáticos, observou-
se que houve influência e alteração nas médias da massa das raízes
(g) e as medias de comprimento (cm) de raiz.

Na avaliação da massa de raízes (g) houve diferença significativa
entre os tratamentos homeopáticos utilizados. O tratamento Homeo
21 e Homeo 43 apresentaram resultados estatisticamente
significativos em relação à testemunha. Nos dois casos houve redução
na massa das raízes indicando que esses tratamentos inibiram o
desenvolvimento da planta, gerando o processo de adoecimento
artificial. Os tratamentos Homeo 16 e Homeo 2 não diferiram
significativamente da testemunha para essa avaliação.

Para o comprimento de raízes do alface (cm) o tratamento Homeo
21 foi significativo estatisticamente diferindo da testemunha. Os
demais tratamentos não diferiram estatisticamente da testemunha.

Segundo Rossi et al. 2004c, os estudos de homeopatia em vegetais
vem sendo executada com objetivo de analisar a atuação do
tratamento homeopático na morfologia e fisiologia das plantas, e
também o metabolismo secundário se modificam com a utilização
dos tratamentos. Assim, pode se observar as características
produtivas e a força a circunstancias do ambiente, como clima,
ataque de pragas e doenças, e os impacto no solo.

3. CONCLUSÃO

Com esse trabalho podemos concluir que a homeopatia Homeo
21 foi capaz de produzir a doença artificial em plantas de alface
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quando utilizada em altas doses. A planta de alface respondeu ao
estímulo homeopático com redução do seu crescimento radicular.

Essa resposta da planta ao tratamento homeopático indica que
as plantas de alface respondem ao estímulo homeopático e sua ação
no desenvolvimento da planta pode ser mensurado.
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RESUMO

Neste trabalho foi abordado a questão econômica produzida pelo
setor do paisagismo, os empregos gerados, informações sobre custos
de uma implantação de um jardim paisagístico e valores de
comercialização de plantas exóticas. Uma das vastas formas de atuação
de um engenheiro agrônomo é o plantio a fins de beleza em formas de
jardins, este meio gera muitos empregos, deis da venda de plantas
ornamentais a manutenção dos jardins. Um setor que vem passando
por um grande aumento é o paisagismo, em 2018 o paisagismo em
seus diversos setores geraram 8,1 bilhões de reais. Para o setor é uma
constante evolução de forma econômica e cultural, pois a utilização
de jardim como um layout da casa ou de uma praça não era se dado
com tanta importância no valor de venda da casa. Segundo dados da
corretória nos anos, um jardim consideravelmente de alto valor agrega
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no preço da comercialização do imóvel. Para um jardim com uma
bela formulação e harmonioso, se deve escolher com sabedoria e
responsabilidade, responsabilidade cabida ao engenheiro agrônomo,
visto a precisão na escolha da planta para formar um jardim iremos
neste trabalho sobre as palmeiras, uma planta muito utilizada em
jardins por sua beleza e enraizamento de menor volume assim,
possibilitando ser plantada em áreas com menor espaço.

ABSTRACT

In this work, the economic issue produced by the landscaping
sector was addressed, the jobs generated, information on the costs
of setting up a landscaped garden and the marketing values   of
exotic plants. One of the vast ways in which an agronomist works is
planting for beauty purposes in the form of gardens, this means
generates many jobs, from the sale of ornamental plants to the
maintenance of gardens. A sector that has been experiencing a great
increase is landscaping, in 2018 landscaping in its various sectors
generated 8.1 billion. For the sector it is a constant evolution in an
economic and cultural way, because the use of the garden as a layout
of the house or of a square was not given as much importance in the
sale value of the house. According to data from the brokerage in the
years, a garden of considerably high value adds to the price of the
property’s sale. For a garden with a beautiful and harmonious
formulation, one should choose wisely and responsibly, the
responsibility of the agronomist, given the precision in choosing the
plant to form a garden, we will go on this work on palm trees, a
plant widely used in gardens for its beauty and rooting of less volume
thus, allowing it to be planted in areas with less space.

INTRODUÇÃO

Buscamos realizar uma minuciosa pesquisa com base nas mídias
digitais e no acervo literário da instituição FAEF onde buscamos
informações e as correlacionamos com o assunto em pauta.

Existe uma grande variedade de palmeiras existentes a disposição
para plantio, sua morfologia radicular nos permite plantá-la em
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lugares de espaço reduzido ou em conjunto com outras plantas,
embora o tamanho aéreo da palmeira sua raiz tem um crescimento
pequeno e não agressivo quando plantado conjunto a outras plantas.

Em questões de manejo é uma planta que precisa de iluminação
diariamente, não indicado o plantio em áreas de sombra por longos
períodos, a adubação indicada é NPK 10.10 .10. Sua irrigação é
recomendada diariamente, porem ela suporta o estresse hídrico por
longo um período de tempo. A poda das palmeiras variam a indicação
dependo da palmeira, na Palmeira Fenix sua pode deve ser feita
pela manutenção retirando folas mortas ou fracas e amareladas,
mas n de forma estética, pois pode deixar danos irreversíveis a planta.
Sendo assim a pode mais indicada e adequada a uma palmeira é a
poda de manutenção retirando galhos mortos ou amarelados com
alguma deficiência

2. DESENVOLVIMENTO

As características que unem as palmeira na família Palmae são
sua copa volumosa e um tronco parcialmente fortificado, porem as
espécies são de uma enorme quantidade, mundialmente com 2.600
espécies, no Brasil existem em torno de 270 espécies divididas em
38 gêneros.  Dentre tantas espécies escolhemos duas mais utilizadas
no paisagismo, a palmeira fênix e a palmeira areca.

A Palmeira Fênix (Phoenix roebelenii) é uma cultura perene é
uma palmeira geralmente encontrada em pequeno porte, mas pode
se desenvolver e chegar a 4 metros de altura, possui uma copa
desenvolvida com grande volume foliar, devido ao seu porte
geralmente menor permite o cultivo da palmeira Fênix em vasos
ornamentais.

A Palmeira Areca (Dypsis lutescens) é uma palmeira com parada
a Fênix de morfologia foliar diferente, seus folíolos que podem ser
encontrado de 20 a 50 folíolos por folha são mais lanceolados e de
maior tamanho, seu porte é pequeno, muito encontrada em vasos
ornamentais de pequeno porte por possuir geralmente um tamanho
menor, mas bem desenvolvida pode chegar a 9 metros de altura,
porem sua Raiz compacta permite o plantio em areas de menor
espaço.
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Figura 1 - Palmeira Areca :

3. CONCLUSÃO

O paisagismo assim como seu todo é um grande recurso para
um estudante de agronomia ingressar, possui um grande comercio
que vem em um grande crescimento econômico e cultural, os
custos para implantar um jardim varia em valores econômicos
divergentes, de exemplo as duas espécies apresentadas acima
possuem valores diferentes, a palmeira  Areca possui um custo
mais econômico e permite a qualquer pessoa posa adquiri-la, já
a Palmeira Fênix possui um valor maior e sua implantação é mais
cara.
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RESUMO

As plantas daninhas são um dos principais problemas que ocorrem
em ecossistemas agrícolas e causam grandes danos. Há diversos
métodos de controle que podem ser utilizados, no entanto, o controle
químico tem maior destaque, através da utilização de herbicidas
pertencentes há diversos mecanismos de ação, entre eles os
mimetizadores de auxina. Portanto, o objetivo desta revisão é discutir
de forma mais profunda a ação destes herbicidas nas plantas. Os
herbicidas auxínicos são comumente utilizados no controle de folhas
largas. Alguns cuidados quanto ao antagonismo e culturas suscetíveis
devem ser tomados.

Palavras chave: auxina, herbicida, mecanismo de ação,
seletividade.
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ABSTRACT

Weeds are one of the main problems that occurs in agricultural
ecosystems e cause big damages. There are many control methods
that can be used, however, the chemical control has more
prominence, through herbicides use, that belongs to many action
mechanism, between them the synthetic auxins. Therefore, the
purpose of this review is discuss in more depth the action of these
herbicides on plants. The synthetic auxin herbicides are commonly
used to control broadleaf. Some cautions regarding antagonism and
susceptible crops must be taken.

Keywords: auxin, herbicide, mechanism of action, selectivity.

1 INTRODUÇÃO

As plantas daninhas são aquelas que ocorrem em qualquer local
em que não são desejadas, especialmente em áreas agrícolas. A
diminuição de produção de uma cultura com a presença de plantas
daninhas, acontece devido a interferência e competição das mesmas
por fatores disponível no ambiente, como água, luz, espaço e
nutrientes. As plantas daninhas liberam substâncias alelopáticas
desfavorecendo o crescimento e desenvolvimento das plantas
cultivadas, além disso, podem servir de hospedeiras intermediárias
de pragas, doenças e nematoides (PITELLI, 1987; VELINI, 1997).

Para um melhor crescimento, desenvolvimento e expressão de
todo o potencial produtivo da cultura agrícola, é muito importante
que seja realizado o controle de plantas daninhas (CAVENAGHI;
CARBONARI, 2019). Há diversos métodos que podem ser utilizados
para o controle dessas plantas, como controle físico, cultural,
biológico, mecânico e químico (CONSTANTIN, 2011). Dentre estes
métodos, o controle químico é o mais importante, pois a aplicação
é rápida e prática, com alto rendimento operacional e menor mão-
de-obra (CAVENAGHI; CARBONARI, 2019).

O controle químico consiste na utilização de herbicidas, uma
vez que aplicados nas plantas, interferirão nos processos bioquímicos
e fisiológicos que levarão a planta a morte (CONSTANTIN, 2011). Os
herbicidas são divididos em 16 mecanismos de ação (HRAC, 2020),
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entre eles, encontra-se o grupo “O” que representa os mimetizadores
de auxina.

Portanto, o objetivo desta revisão é discutir de que forma os
herbicidas pertencentes a este grupo agem na planta, quais são os
processos metabólicos desencadeados a partir da aplicação exógena
e os sintomas desenvolvidos, além das principais espécies que podem
ser controladas com o uso dos herbicidas deste grupo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Esta pesquisa foi realizada por meio eletrônico através de
plataformas como Google Acadêmico, Periódicos CAPES,
Springer, Scielo e também por pesquisa manual, através de
livros. Foram utilizados ferramentas de buscas para utilização
de artigos mais recentes, além disso foram realizadas pesquisas
com palavras “chave”, como por exemplo “classificação de
herbicidas”, “mimetizadores de auxina”, “mecanismo de ação
dos auxínicos”, “seletividade de herbicidas”, “plantas
daninhas”, “controle químico de plantas daninhas”, além da
utilização dos mesmos termos de pesquisa em inglês para maior
abrangência do tema.

2.2.1 Classificação dos herbicidas

Os herbicidas podem ser classificados quanto a seletividade,
translocação, época de aplicação e mecanismos de ação, outros
aspectos como caráter iônico, volatilidade, persistência, toxicidade,
solubilidade, podem ser levados em consideração, no entanto, a
classificação geral se dá pelos primeiros itens citados (OLIVEIRA JR.,
2011).

A seletividade é a incapacidade de um herbicida matar
determinada planta, pois esta, através de algum processo metabólico
reduz a toxicidade ou inibe a atividade da molécula. Portanto os
herbicidas podem ser seletivos, aqueles que causam danos as plantas
daninhas e não causam efeitos nas plantas cultivadas; e não-seletivos,
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além de causar efeitos tóxicos para a planta daninha, causará efeito
toxico para a cultura (CARVALHO, 2013).

Quanto a translocação, os herbicidas podem ser classificados
como móveis e pouco móveis. Os herbicidas moveis são aqueles
translocados pelo floema, pois há movimento ascendente e
descendente e os pouco moveis são aqueles transportados pelo
xilema, pois apresentam apenas movimento ascendente. Para serem
transportadas via floema precisam ter solubilidade intermediária e
ser ácidos fracos. Já os transportados no xilema, tem mobilidade
limitada, portanto os herbicidas precisam ter alta solubilidade em
água (ROMAN et a., 2005; OLIVEIRA JR., 2011).

Os herbicidas podem ser aplicados em pré-plantio incorporado
(PPI), pré-emergência e pós-emergência das plantas daninhas
e/ou da cultura. Os produtos aplicados em PPI necessariamente
precisam ser incorporados ao solo, pois normalmente apresentam
baixa solubilidade em água, fotodegradação e alta volatilidade.
Os pré-emergentes podem ser aplicados antes da semeadura da
cultura, antes da germinação da planta daninha, ou após a
semeadura da cultura e antes da germinação de ambas. Os pós-
emergentes são aplicados via foliar, portanto, as plantas daninhas
precisam ter emergido, e também podem ser aplicados em pós-
emergência das plantas daninhas e da cultura, caso a cultura
tenha resistência ou seletividade ao herbicida aplicado (OLIVEIRA
JR., 2011).

O mecanismo de ação é o primeiro processo metabólico pelo
qual o herbicida age na planta, enquanto o modo de ação são todos
os processos desencadeados com a aplicação de herbicidas, e sitio
de ação é o local em que o herbicida se liga (MARCHI et al., 2008).
Quanto ao mecanismo de ação, os herbicidas são divididos em 16
grandes grupos: inibidores da ACCase (A), inibidores da síntese do
caroteno (F2), inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeia
longa (K3), inibidores da ALS (B), inibidor da DOXP-sintase (F4),
inibidores da síntese de parede celular (L), inibidores do
fotossistema II (C1/C2), inibidores da EPSPs (G), mimetizadores de
auxina (O), inibidores do fotossistema II (C3), inibidor da glutamina
(H), organoarsenical (Z), inibidores do fotossistema I (D), inibidor
da DHP (I), inibidores da PROTX (E) e inibidores da formação de
microtúbulos (K1) (HRAC, 2020).



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      287

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

2.2.2 Mimetizadores de auxina

Pesticidas foram usados como armas químicas durante a Segunda
Guerra Mundial, e foi nesse período que foi sintetizado o ácido 2,4-
diclorofenoxiacético (2,4-D), que teve por objetivo aumentar a
produção agrícola, no entanto, posteriormente foi utilizado
juntamente com o 2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T) para
desenvolver o agente laranja (SBANO et al., 2013). Então, segundo o
mesmo autor, em 1946, o 2,4-D foi lançado comercialmente e
considerado o primeiro herbicida seletivo bem sucedido para
utilização no controle de plantas daninhas nas lavouras de milho,
trigo, arroz e cevada. Segundo Cobb e Reade (2010), estes herbicidas
foram os primeiros considerados orgânicos, não tóxicos e
verdadeiramente seletivos que foram eficazes em doses baixas.

A auxina natural ou ácido indol-3-acético (AIA), é naturalmente
produzida pelas plantas e tem importante ação na divisão,
diferenciação e alongamento celular. As auxinas exógenas podem
inibir ou estimular o crescimento da planta, dependendo da
concentração aplicada, e os tecidos das plantas apresentam
diferentes níveis de sensibilidade (COBB; READE, 2010). Os herbicidas
pertencentes ao mecanismo de ação dos mimetizadores de auxina,
são também conhecidos como auxinas sintéticas. Estes herbicidas
são análogos de auxinas naturais, ou seja, ligam-se aos mesmos
receptores, portanto causam alterações celulares e morfológicas com
aspecto de “overdose” de auxina (READE; COBB, 2002).

Todas as auxinas ativas possuem um grupo carboxila (-COOH) livre,
sugerindo que um grupo carregado negativamente é essencial para a
atividade. A presença e posição dos halogênios tem um efeito profundo
tanto na atividade quanto na seletividade (COBB; READE, 2010).

Com a aplicação das auxinas sintéticas, elas precisam de um
receptor dentro da planta, sendo ele a proteína ABP1. Uma vez ligado
ao receptor, uma sinalização precisa ser transmitida para o resto da
célula, que a partir de então causará mudanças especificas no
metabolismo que resultará em crescimento alterado (COBB; READE,
2010).

A desregulação que ocorre na planta por herbicidas auxínicos
pode ser dividida em 3 fases: estimulação, inibição do crescimento
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e senescência (GROSSMANN, 2010). Segundo o mesmo autor, a
primeira fase ocorre na primeira hora após a aplicação, havendo
ativação dos processos metabólicos que induzirão a síntese de etileno
através da 1-aminociclopropano 1-ácido carboxílico sintase (ACC-
sintase), que acarretará em sintomas de crescimento anormal devido
a desregulação. Além disso, há ativação dos canais iônicos da
membrana e do plasmalema que estão envolvidos no alongamento
celular. Posteriormente, há acumulo de ácido abscísico (ABA) na parte
aérea e depois seguindo para as raízes.

Segundo Grossmann (2010), a segunda fase inicia-se
aproximadamente 24 horas após a aplicação e as principais respostas
são inibição do crescimento de raízes e principalmente da parte
aérea, com diminuição dos internódios e intensificação da
pigmentação verde das folhas. Esses sintomas ocorrem devido ao
fechamento estomático (induzido pelo acumulo de ABA),
consequentemente havendo diminuição da taxa de assimilação de
carbono, transpiração, formação de amido e uma vez que a planta
tratada ainda está exposta a luz, há elevada produção de espécies
reativas de oxigênio, contribuindo para a fitotoxicidade da planta
(COBB; READE, 2010).

Na fase III, de senescência, grandes mudanças no crescimento
tornam-se visíveis, com sintomas aparentes que são iniciados por
nova expressão do genoma iniciado na fase I. Por exemplo, podem
ser identificadas formação de raízes adventícias nos nós dos caules
em algumas espécies, inchaço geral dos tecidos, sintomas de epinastia
no caule, pecíolo e folha. Ainda, são observados sintomas de
murchamento, clorose e necrose, que ocorrem devido a danos
causados ao cloroplasto, destruição da integridade da membrana e
do sistema vascular (COBB; READE, 2010; GROSSMANN, 2010).

Estes herbicidas são absorvidos pelas folhas e translocados via
floema para o restante da planta, podendo ocorrer absorção pelas
raízes. Em aplicações no solo, no entanto é bastante variável e
depende da solubilidade do produto aplicado, da adsorção aos
coloides do solo, da matéria orgânica e da taxa de decomposição
microbiana (ROMAN et al., 2005).

De maneira geral, estes herbicidas apresentam como
características uma rápida absorção, são ácidos fracos sistêmicos,
tendo boa translocação pelo xilema e floema, possuem alta



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      289

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

solubilidade em água e certa persistência no solo. As formulações
ésteres são menos persistentes, mas são mais suscetíveis a
volatilização, assim como as formulações aminas são mais facilmente
translocadas pelo floema devido à armadilhas-iônicas (CARVALHO,
2013).

A formulação éster é pouco solúvel em água, dissolve-se bem
em óleos e solventes orgânicos, no entanto, são menos propensos a
lixiviação, e são mais tóxicos do que as formulações amina e sal. As
formulações amina e sal são altamente solúveis em água favorecendo
a lixiviação. Em geral, os herbicidas auxínicos se ligam de forma
reversível aos coloides do solo, e há maior adsorção em solos com
alto teor de matéria orgânica (ROMAN et al., 2005).

Segundo o Hrac (2020), há 5 grupos químicos pertencentes ao
mecanismo de ação dos mimetizadores de auxina. São eles ácido
benzoico com os herbicidas clorambem, dicamba e TBA; ácido
fenóxicarboxílico com 2,4-D, 2,4-DB, aminopiralide, clomeprope,
clopiralid, dicloropropeno, fluroxipir, MCPA, MCPB, mecoprop,
picloram, triclopir; ácido quinolinocarboxílico, pertencendo a este
grupo o quincloraque e quinmerac; arilpicolinato, com os herbicidas
florpirauxifen-benzil e halauxifen-metil; e um quinto grupo
“unnamed” com o herbicida benazolin-etílico.

Estes herbicidas são utilizados para o controle de plantas
dicotiledôneas, pois de forma geral, as gramíneas apresentam
tolerância a estes herbicidas. Isto acontece devido a uma série de
fatores, como baixa penetração, baixa translocação pelo floema,
além de ter estruturas anatômicas que favorecem reações de
conjugação (OLIVEIRA JR., 2011).

Alguns cuidados devem ser tomados com os herbicidas deste
mecanismo de ação quando são utilizados em mistura, pois pode
haver antagonismo dos efeitos. Silva et al. (2017) utilizou os
herbicidas 2,4-D e quizalofop (inibidores da ACCase) em plantas de
arroz e observou que as plantas que foram aplicadas somente com
quizalofop aos 7 dias após a aplicação estavam quase que totalmente
controladas, enquanto as que receberem a aplicação da mistura, se
apresentavam quase do mesmo tamanho que a testemunha. O
mecanismo de antagonismo parece estar relacionado com os
auxínicos estimulando a síntese de ACCsintase, e os inibidores da
ACCase, inibindo.
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Han e colaboradores (2013) também utilizaram o herbicida 2,4-
D com diclofop-methyl (inibidores da ACCase), no entanto, não foi
utilizada mistura. As plantas de Lolium rigidum foram tratadas com
2,4-D 24 horas antes da aplicação com diclofop-methyl, para
assegurar que não houvesse antagonismo na calda. Estes autores
observaram que as plantas tratadas com ambos os herbicidas
obtiveram uma matéria seca muito superior ao controle e explicam
que isto pode ocorrer devido a uma rápida transformação do diclofop-
methyl em diclofop ácido ou em metabolitos polares, que são
compostos em formas com propriedades não herbicidas para as
plantas.

Outro cuidado é quanto a culturas suscetíveis, pois as injurias
causadas podem ser muito severas. Santos (2017), aplicou doses
baixas e a dose de bula de dicamba no estádio vegetativo e
reprodutivo da cultura da soja, e independente da época de
aplicação, aos 21 dias após a aplicação as plantas encontravam-se
totalmente mortas na dose de bula (480 g e. a.) e com injúrias de 65
a 72,5% na dose de 48 g e. a. (10% da dose recomendada), ou seja,
doses muito abaixo do recomendado por bula já são suficientes para
causar danos irreversíveis.

Os herbicidas mimetizadores de auxina são herbicidas antigos
no entanto vem sendo mais estudados atualmente, e muitas plantas
são altamente sensíveis a deriva desses herbicidas, portanto, é de
extrema necessidade que se tome um cuidado muito grande em
pulverizações, para que o risco oferecido para lavouras vizinhas sejam
os menores possíveis.

3 CONCLUSÃO

Os herbicidas pertencentes ao mecanismo de ação dos
mimetizadores de auxina são muito importantes para o controle de
plantas daninhas, pois dosagens baixas já são suficientes para causar a
morte da planta. No entanto, cuidados devem ser tomados quanto a
exposição das culturas sensíveis, pois essas dosagens, mesmo que baixas,
podem causar injurias irreversíveis e até mesmo a morte da planta.
Portanto, é necessária utilização de tecnologia de aplicação adequada
e recomendação de um profissional da área para que os riscos oferecidos
possam ser diminuídos e o sucesso da lavoura garantido.
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RESUMO

Atualmente foram realizados alguns levantamentos onde
constatou -se que a perda de grãos de soja, na fase de colheita no
Brasil é aproximadamente estimada em 2,0 sacos/ha, sendo que se
multiplicarmos pelos 36 milhões de hectares cultivados na safra
presente, corresponde à R$ 4,3 bilhões por ano, assim as perdas na
colheita têm atingido números significativos chegando a uma menor
produtividade e em uma redução de lucro para os agricultores. Muitos
fatores influenciam na perca dos grãos, mas cerca de 80% estão
relacionados aos maquinários que não passam pela regulagem certa. A
colheita mecânica e o beneficiamento são as principais fontes de
danos mecânicos em sementes. Na colheita, a semente fica
particularmente susceptível ao dano mecânico, imediato ou
latente ,pois os mesmos podem se apresentar no momento da colheita
ou em consequências futuras no armazenamento ou semeadura. O
ideal seria realizar a colheita nesse intervalo de umidade dos
grãos, para que os danos mecânicos e as perdas sejam minimizados.
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Palavras chave:perda de graos, hectares, cultivado e colheita
mecanizada.

ABSTRACT

Currently some surveys have been carried out where it was found
that the loss of soybeans in the harvest phase in Brazil is
approximately estimated at 2.0 bags / ha, and if we multiply by the
36 million hectares cultivated in the current harvest, it corresponds
to the R $ 4.3 billion per year, thus the losses in the harvest have
reached significant numbers reaching a lower productivity and a
reduction of profit for the farmers. Many factors influence the loss
of grains, but about 80% are related to machinery that does not go
through the right regulation. Mechanical harvesting and processing
are the main sources of mechanical damage to seeds. At harvest,
the seed is particularly susceptible to mechanical damage, immediate
or latent, as they may present themselves at the time of harvest or
in future consequences in storage or sowing. The ideal would be to
harvest in this grain moisture interval, so that mechanical damage
and losses are minimized.

Keywords: soybeans; hectares; cultivated and Mechanical
harvesting.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente foram realizados alguns levantamentos onde
constatou -se que a perda de grãos de soja, na fase de colheita
no Brasil é aproximadamente estimada em 2,0 sacos/ha, sendo
que se multiplicarmos pelos 36 milhões de hectares cultivados
na safra presente, corresponde à R$ 4,3 bilhões por ano, assim
as perdas na colheita têm atingido números significativos
chegando a uma menor produtividade e em uma redução de lucro
para os agricultores.

Muitos fatores influenciam na perca dos grãos, mas cerca de 80%
estão relacionados aos maquinários que não passam pela regulagem
certa. Para autores como Campos et al. (2005), durante a operação
da colheita mecanizada de soja as perdas se dividem em quantitativa
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e qualitativa dos grãos sendo que ambas estão diretamente
relacionadas com a máquina utilizada na operação e suas regulagens
que, normalmente são dinâmicas e devem ser alteradas ao longo do
dia é das condições da cultura, fato que demanda principalmente
capacitação e experiência dos operadores.

Além das perdas quant itat ivas, as variações climát icas e a
época da colheit a t ambém ocasionam perdas quali t at ivas às
sement es.  A colhei t a mecânica e o benef iciament o são as
principais fontes de danos mecânicos em sementes. Na colheita,
a semente f ica part icularmente suscept ível ao dano mecânico,
imediato ou latente (Paiva et  al., 2000),pois os mesmos podem
se apresentar no momento da colhei ta ou em consequências
futuras no armazenamento ou semeadura. No ciclo fenológico da
planta, a fase reprodut iva, considerada ót ima para colheita é o
estádio R8, segundo a escala fenológica de Fehr; Caviness (1977),
onde 95% das vagens apresentam cor característ ica para isso. Será
nesse estádio, que a soj a perderá umidade rapidamente at ingindo
o teor desejável de 13 a 15% de umidade, em 5 a 10 dias. O ideal
seria realizar a colheita nesse intervalo de umidade dos grãos,
para que os danos mecânicos e as perdas sejam minimizados. Grãos
colhidos com 8 teores de umidade superiores a 15% estão suj eitos
a danos mecânicos latentes, e os colhidos com valores inferiores
a 13% proporcionam aumento dos danos mecânicos imediatos,
comument e ident i f icados pela presença de grãos quebrados
(EMBRAPA, 2013).

Este t rabalho tem como obj et ivo most rar os fatores que
influenciam na perca da soja na colheita.

2. DESENVOLVIMENTO

A soja é o grão que mais se produz no Brasil, com perspectiva de
crescimento nas safras futuras. O estado do Mato Grosso é o maior
produtor nacional de soja.

Pequenos e médios produtores no interior de São Paulo estão
investindo no plantio de soja em suas propriedades rurais.

A colheita é a etapa do sistema de produção agrícola que tem
por objetivo a retirada do produto de interesse econômico das demais
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partes da planta isso deve ocorrer em um curto espaço de tempo
para que haja mínima perda de qualidade e quantidade do produto
sendo este transportado e armazenado em local adequado; lembrando
que a maioria das perdas na colheita semprem ocorre nos mecanismos
de corte. Tomando algumas prrecaucoes como, troque as navalhas
quebradas, alinhe os dedos das contra navalhas, substituindo os que
estão quebrados e ajuste as folgas da barra de corte; 2) ajuste a
folga entre as placas de desgaste e a régua da barra de corte; 3)
opere mantendo a barra de corte o mais próximo possível do solo
(para soja), ( MESQUITA et al., 1988).

Figura 1. Colhedora em atividade na lavoura de soja

Gerando um prejuízo significante para o produtor de soja que
ele faz planejamentos e investimentos altos na cultura da leguminosa
(soja), desde o seu preparo de solo com os tratores utilizando: grades
(aradoras, intermediárias e niveladoras), arados, subsoladores e
pulverizadores até a hora da colheita utilizando a colheitadeira
especializada para a cultura no caso a soja, fazendo uma revisão
técnica na colheitadeira para evitar a perca da soja, tendo como
objetivo principal a sua colheita.
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3. CONCLUSÃO

Pela observação dos aspectos analisados que sem a regulagem
certa para o maquinário na hora da colheita, o produtor pode sofrer
com as perdas no produto e chegando assim a sofrer com um gasto
maior do que o esperado.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi apresentar os efeitos principais
causados pela a alelopatia produzida pelas plantas daninha sobre a
cultura do alface, causando danos significativos nas lavouras
apresentando baixa qualidade dos produtos, foi demostrado formas
alternativas para o controle das plantas daninha como o uso de
defensivos químicos de ação pós-emergência, uso de mão de obra
manual em pequenas e medis propriedade, e o uso do mulching
agrícola um plástico que cobre a superfície do solo evitando a
entrada de raios solares delimitando a germinação de futuras
plantas daninha, é utilizado também o uso de palhada na superfície
do solo da cultura evitando a entrada de raios solares evitando a
rápida germinação de plantas daninha indesejadas na cultura, após
o seu uso é reutilizado ainda como adubo orgânico aumentando a
MO do solo.

Palavras chave: efeito alelopático, controle, pulverização.
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ABSTRACT

The objective of this work was to present the main effects caused
by the allelopathy produced by the weeds on the lettuce crop, causing
significant damages in the crops presenting low quality of the products,
alternative ways to control the weeds were demonstrated, such as
the use of chemical pesticides. post-emergency action, use of manual
labor in small and medium farms, and the use of agricultural mulching,
a plastic that covers the surface of the soil, preventing the entry of
sunlight, limiting the germination of future weeds. use of straw on
the soil surface of the crop avoiding the entry of sunlight avoiding the
rapid germination of unwanted weeds in the crop, after its use it is
still reused as an organic fertilizer increasing the soil OM.

Keywords: Allelopathic-  Handling- Mutation- Spraying.

 1. INTRODUÇÃO

Desde o início das práticas agrícolas e pastagem, as plantas que
se desenvolviam espontaneamente as áreas de plantio humana e
não eram utilizadas como alimentos, forragem, fibras ou matéria
prima eram consideradas plantas indesejáveis. Em termos de
nomenclatura botânica, são consideradas pioneiras, ou seja, espécies
que sobrevivem devido a alta capacidade reprodutiva, por algum
motivo, a vegetação original foi alterada.

Para hortaliças, a palha de milheto (Pennisetum glaucum), tem
exercido excelente controle das plantas daninhas, porém pode
prejudicar o desenvolvimento das plantas como de alface americana.
Essa variedade de grande importância econômica, tem seu
crescimento favorecido na temperatura entre 15 e 24°C, sendo a
mínima de 7°C (segundo KNOTT, 1962).

Na atualidade, em que se preconiza o uso racional de
agroquímicos, associados a práticas que levem a maior
sustentabilidade, o plantio direto é um sistema de grande importância
para todas as culturas.

Tendo em vista a importância econômica e social da produção
de hortaliças, esse trabalho tem como objetivo revisar alguns
métodos de controle de plantas daninhas nesse tipo de produção.
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2. DESENVOLVIMENTO

A presença de plantas daninhas na lavoura é um dos muitos
problemas enfrentados pelos agricultores em suas pequena ou grandes
áreas de cultivo, elevando o custo de produção. Nos locais onde se
pratica agricultura intensivamente sem pausa no plantio em busca
de melhor produtividade em um curto  tempo de plantio, ocorrem
diferentes mutação e modificações na população destas plantas,
passando a predominar as espécies que melhor se adaptam as formas
de controle com defensivos, controle mecânico e adaptação. (FAVERO
et al., 2001). Com o crescimento das plantas daninhas nas plantações
traz com ela interferências diretas sobre a produtividade afetando
diretamente a cultura, competição recursos do meio como nutriente,
agua, MO, CO2, depreciação do produto, parasitismo, alelopatia,
provocando percas e prejuízos significativos financeiro e produtivo.

Alelopatia é a capacidade de uma planta produzir determinada
substancia química quando liberada sobre o ambiente causa o
favorecimento ou o desfavoreci mento (inibe) de uma planta.

Algumas das plantas daninhas mais encontradas no plantio de
hortaliças, entre as inúmeras plantas daninhas presente na
agricultura, nas lavouras de alfa se destaca as seguintes:  Trevo-
azedo (Oxalis latifólia), tiririca (Cyperus haspan), caruru
(Amaranthus retroflexus), beldroega (Portulaca oleraceae).

As semelhanças alelopaticas sobre as plantas daninhas citadas
esta a boa adaptação e desenvolvimento em diferentes solos e
culturas, fácil proliferação (aumento populacional das espécies), alta
competição por água em ambientes com pouca umidade no solo;
apresentando uma alelopatia negativa sobre deter minada cultura
de valor econômico.

A substância alelopática é utilizada no controle de plantas daninha
de forma natural a cultura sobre a daninha ou de forma química
como defensivos também utilizado em melhoramento genético de
novas espécies resistente a competição de plantas e culturas não
desejadas.

O mamoeiro, por exemplo, possui substâncias chamadas
giberelinas e citolisinas que podem inibir a germinação de diversas
plantas como a alface, o tomate, a cenoura e até o próprio mamão.
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Contudo, o inibidor de crescimento presente nas sementes do mamão
é a caricacina, que em contra partida, também pode apresentar
alelopatia positiva no desenvolvimento da raiz do milho.

Nas hortaliças o controle químico são os pós-emergência,
aplicados quando as plantas daninhas se encontram no estádio jovem,
normalmente com menos de quatro folhas verdadeiras, fase esta
correspondente ao período anterior à interferência (PAI), quando as
plantas daninhas são mais facilmente controladas.

Para plantas daninhas monocotiledôneas é utilizado os pós-
emergência Fluazifop-p-butil e o Fenoxaprop-p-ethyl, ambos devem
ser aplicado quando a daninha apresentar de dois a quatro perfilhos
(ramos laterais) e a cultura com 5 a 10cm.

Para o controle de daninhas dicotiledôneas se utiliza os pós-
emergência glufosinato de amônio, recomendado a aplicação quando
a planta daninha apresenta de duas a quatro folhas, apos a
pulverização a aria aplicada não se pode ter contato com chuva ou
irrigação (GUIMARÃES, D.J., MULLER, J.J.V et al, 1983).

Outras formas de controle de plantas daninha pode ser por
arranque-o (manual), mecanização, o controle manual apresenta bons
resultados com utilização de enxadas mas acaba causando um
aumento no orçamento do produtor com a utilização de mão-de-
obra, o controle mecanizado esta ligado diretamente no uso de
tratores, arados, pulverizadores e removedores de solo.

Imagem 1.

SITE. Sociedade nacional de agricultura.com. Resistência de plantas daninhas já
causa prejuízos bilionários ao agronegócio. 19/09/2018. Rio de Janeiro. Disponível
em: < https://www.sna.agr.br/resistencia-de-plantas-daninhas-ja-causa-prejuizos-
bilionarios-ao-agronegocio/> . Acessado em: 11/09/2020.
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Imagem 2.

Faria, Gabriel Rezende.SITE. Embrapa.com. Plantio direto de alface. 19/01/2016.
Embrapa agrossilviopastoril. < https://www.embrapa.br/busca-de-imagens/-/midia/
2775001/plantio-direto-de-alface>. Acessado em: 19/09/2020.

Na primeira imagem é mostrado a técnica do mulching agrícola
que cobre a parte superficial do solo onde é feito o plantio da
cultura desejada neste casa da alface, A cobertura da superfície do
solo com o filme plástico mulching  é uma prática agrícola que visa
a diminuição da evaporação da água e o aparecimento de plantas
daninhas, diminuir o uso de herbicida, impedir o contato de frutos e
folhas com o solo. Esta prática tem trazido benefícios na produção
de melancia, resultando em menor custo, maior produtividade e
qualidade dos frutos produzidos (LIMA JUNIOR; LOPES, 2009).  Na
segunda imagem temos a utilização rotação de cultura, e o uso de
palhada como uma forma de inibição do desenvolvimento de
plantas não desejadas se desenvolva prejudicado a planta por
competição por alimento e produção de alelo químico para a
inibição da cultura de interesse econômico.

3. CONCLUSÃO

Concluísse que o controle de plantas daninha em hortaliças vem
se desenvolvendo a cada dia mais com controladores químico e
natural, o não controle de daninhas em seu estado inicial de plântula,
no inicio do plantio de determinada variedade pode ocasionar uma
situação fora do controle para o produtor devido os grandes riscos
deperda de produtividade e qualidade do produto final, o maior aliado
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das plantas daninha em competição a cultura semeada é a sua fácil
adaptação a novos ambientes e na produção de alelopatia causando
a morte de culturas próximas, a alelopatia é produzida por todos os
vegetais como uma forma de defesa para sua existência em um
ambiente que a competições com demais plantas em busca de
nutrientes. AS plantas daninhas pode estar presente em diferentes
ambientes como lugares frios, áridos e ambiente aquático, no
ambiente aquático são conhecidas popularmente de uma forma geral
como aguapé, as principais delas são alface d’agua (Pistia stratiotes),
Elodea (Egeria densa), Aguapé (Eichhornia crassipes) e Capim-angola
(Brachiaria mutica).
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RESUMO

O sistema de comercialização de flores no Brasil é dinâmico,
principalmente considerando a grande demanda de importações de
insumos básicos para a atividade, na qual o País é fortemente dependente
das aquisições de material genético, oriundo principalmente da Holanda.
Portanto, a produção e a comercialização de flores e plantas ornamentais
brasileiras vêm crescendo e demonstrando expressão no mercado
nacional e internacional. O Brasil também importa produtos da
floricultura, destacando-se novas variedades, bulbos de algumas
espécies, sementes e flores cortadas, como rosas e cravos.

ABSTRACT

The flower marketing system in Brazil is dynamic, especially
considering the high demand for imports of basic inputs for the
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activity, in which the country is heavily dependent on the
acquisition of genetic material, mainly from the Netherlands.
Therefore, the production and commercialization of Brazilian
flowers and ornamental plants has been growing and showing
expression in the national and international market. Brazil also
imports floriculture products, highlighting new varieties, bulbs
of some species, seeds and cut flowers, such as roses and
carnations.

1. INTRODUÇÃO

As flores e plantas ornamentais há muito tempo tem significado
especial para a humanidade, por meio delas é possível incentivar e
demonstrar emoções, ornamentar e humanizar lugares. Além de servir
para demonstrar emoções e ornamentar lugares, vem fazendo parte
da gastronomia de alguns países, tornando-se iguaria de requinte e
inovação nas refeições. (LUNKES; ROSA, 2002)

Entendem-se como plantas ornamentais, as espécies botânicas
que por seu florescimento, folhagem ou porte, satisfazem
visualmente às necessidades humanas, agregando beleza e harmonia
a diversos ambientes. Conforme Lorenzi e Souza (2001), plantas
ornamentais são aquelas que se distinguem pelo florescimento, pela
forma ou colorido das folhas e pela forma ou aspecto geral da planta.
Preenchem os espaços livres e adaptam-se a recipientes de enfeite,
estabelecendo no mundo moderno o contato mínimo possível do
homem com a natureza. (OLIVEIRA; BRAINER, 2007)

Nos últimos anos, a cadeia produtiva de flores e plantas
ornamentais do Brasil iniciou um processo de grandes transformações.
Nas residências, os jardins se tornaram escassos, promovendo a
substituição do consumo de plantas de exterior para plantas de
interior, principalmente vasos. Por outro lado, com o crescimento
da quantidade de condomínios, tanto de prédios como de casas, que
geralmente possuem projetos paisagísticos, houve o aumento do
consumo de plantas ornamentais. As demandas ao mercado de
decoração para eventos como festas e cerimônias também tem
crescido impulsionando o segmento de flores de corte e folhagens.
(BRAINER, 2019)
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Mercado de plantas ornamentais.

A produção de flores tem crescido consideravelmente no Brasil,
ganhando cada vez mais importância económica. De um modo geral,
a comercialização de flores e plantas ornamentais se dá através de
centrais de comercialização. Como exemplo, no Estado de São Paulo,
inicialmente, a  produção era totalmente comercializada pelas lojas
de flores. Com o impulso dado à floricultura, verificou-se o início
das vendas diretamente do produtor ao consumidor e,
posteriormente, do produtor ao atacadista, estes aos varejistas e,
finalmente, ao consumidor. O consumo de flores e plantas
ornamentais faz parte da tradição brasileira. Atualmente, o mercado
interno de flores e plantas ornamentais movimenta cerca de 1 bilhão
de reais ao ano, e estima-se, gera 50 mil empregos. (CERATTI, 2007)

A atividade de floricultura e plantas ornamentais movimenta
anualmente, em seus diversos segmentos, valores em torno de 100
bilhões de dólares. A flor cortada representa o principal produto
comercializado, destacandose rosas, cravos e crisântemos, seguindo-
se as plantas de flores e folhagens em vasos. (OLIVEIRA; BRAINER,
2007)

Economicamente, é um setor que emprega inúmeras pessoas,
segundo ARRUDA et al (1995) o cultivo de flores e folhagens de vasos
empregam de 12 a 15 pessoas por ha e que o cultivo de plantas
omamentais emprega em média 3 pessoas por ha. (MARCELO, 1999)

O consumo de flores e plantas ornamentais, tanto nos tradicionais
países consumidores, como nos em desenvolvimento, vem
aumentando ao longo dos anos. A produção e o consumo de flores e
plantas ornamentais no Brasil vêm acompanhando a tendência de
expansão do mercado mundial. Avalia-se que a floricultura brasileira
movimente e gere no mercado interno, um valor global em torno de
750 milhões de dólares ao ano. A maior parte da produção brasileira
de flores e plantas ornamentais é direcionada para o mercado interno.
Da produção nacional, cerca de 2% a 5% destinam-se à exportação,
principalmente para países do Mercosul, EUA, Holanda, Alemanha,
Japão e Itália. (PAIVA; CORRÊA, 2009)



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

310      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Dentre os produtos exportados, destacam-se rosas, flores secas,
gladíolos, bulbos lirio, mudas de cordiline, dracenas, orquídeas,
gerânios e crisântemos; folhagens, sementes de palmeiras e flores
tropicais. Um fato de grande importância para a floricultura no Brasil
foi a criação, em 1994, do Instituto Brasileiro de Floricultura
(IBRAFLOR). Este instituto foi responsável pela criação do Programa
Brasileiro de Exportação de Flores e Plantas Ornamentais
(FloraBrasilis), resultado do convênio entre o IBRAFLOR e a Agência
de Promoção de Exportações. (PAIVA; CORRÊA, 2009)

No Brasil, a venda e a distribuição de flores e plantas ornamentais
são feitas por meio de centrais de comercialização. Castro (1998)
relata que existem centrais onde somente são comercializados
produtos dos próprios produtores, como é o caso do VeilingHolambra
e do Mercado Profissional da Floricultura e do Paisagismo (Mercaflor-
SC); existem também aquelas onde entram produtos de fornecedores
e atacadistas, como CEAGESP e a CEASA-Campinas e, ainda, aquelas
onde somente se comercializam produtos de atacadistas, como a
CEASA-Porto Alegre. (PAIVA; CORRÊA, 2009)

O Veiling Holambra é um sistema que administra a estrutura de
vendas de flores por meio de um leilão eletrônico diário de preços
decrescentes (70% das vendas) e intermediação de contratos
negociados em balcão (30%). É o principal centro de comercialização
de flores e plantas do Brasil, responsável por aproximadamente 40%
do mercado nacional, tendo sua produção concentrada em cerca de
279 fornecedores da macrorregião de Holambra e outras regiões
produtoras, que distribuem seus produtos por meio de 225 empresas
de pequeno, médio e grande porte, para todo o território nacional,
além do mercado externo. (PAIVA; CORRÊA, 2009)

No Brasil, a Cadeia Produtiva de Flores e Plantas Ornamentais é
segmentada em três setores principais Cada macrorregião possui
uma participação percentual distinta no mercado de plantas
ornamentais, no entanto, é possível observar que a Região Sudeste
destaca-se em todos os setores.

O cultivo de flores e plantas ornamentais no Brasil foi responsável
pela geração de 18,7 mil empregos, com grande parcela localizada
na Região Sudeste (80,1%). A segunda maior quantidade de
empregados nessa atividade está na Região Nordeste, mas em função
dos problemas climáticos, fecharam-se estabelecimentos, diminuindo
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a quantidade de emprego no cultivo de flores e plantas ornamentais
na maioria dos seus estados. (BRAINER, 2019)

Na tabela a seguir observam-se dados referentes a empregos
gerados pelo setor.

No ano de 2018, as importações nacionais somaram 37,11 milhões
de dólares, valor 3,2 vezes maior que o das exportações. O maior
volume de importações deve-se à Região Sudeste (39,4%) e Região
Sul (11,6%). E os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul importaram
juntos 50,9% daquele valor. (BRAINER, 2019)

2.2 Amor agarradinho (Antigonon leptopus)

Uma das espécies de plantas trepadeiras é o Amor-Agarradinho
(Antigononleptopus) pertence a família Polygonaceae e é de origem
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exótica (América do Norte, México) é indicada para o plantio em
pleno sol, é bastante utilizada para o cobrimento de cercas e é muito
utilizada em fachadas, a sua propagação é por sementes e por
estacas, essa planta é do tipo Liana de ramos flexíveis com gavinhas
que atrai abelhas e pássaros, possui um ciclo de vida perene, a espécie
amor- agarradinho é uma planta com flores bastante atrativas para
abelhas, este trabalho foi possível suprir as necessidades de néctar
das abelhas através da implantação de amor – agarradinho na área
no período de escassez de chuvas, fazendo com fosse possível manter
as colmeias sem faltar alimento para as abelhas. (SOUZA, 2014)

Fonte: (SOUZA, 2014)

2.3 Jade vermelha (Mucuna bennettii)

Temos em vista que as trepadeira são plantas de precisam de um
suporte para seu crescimento, tanto na vertical quanto na horizontal,
tendo assim uma associação de competição desarmônica com outros
vegetais na maioria das vezes. E Isto indica que estas plantas possuem
esta adaptação e assim uma ótima aplicação ornamental e paisagística
já que necessita de uma localização em pleno sol, tendo assim um
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lindo aspecto visual com suas flores. (LORENZI; SOUZA, 2008)

Temos como uma ótima aplicação a espécie MucunaBenettii, a
qual é uma planta exótica vinda da Oceania e pertencente á família
Fabaceae. Seus cachos com cores alaranjadas e dão um destaque ao
visual do homem, visto que esta planta começou a ser importada
com mais frequência devido sua dificuldade de rega semanal e sua
disseminação por sementes e ou por estaquia.

Deste modo seu crescimento se tornou exacerbado no Brasil,
pois além de seus cachos, as folhas trifoliadas complementam o visual
da planta conferindo um área de sombra a baixo da estrutura de
madeira ou metal utilizada para o crescimento desta espécie.
(LORENZI; SOUZA, 2008)

Fonte: (LORENZI; SOUZA, 2008)

2.4 Alamanda- amarela (Allamanda cathartica)

Por conseguinte temos uma trepadeira que é usualmente utilizada
em fachadas ou entradas de propriedades ou estabelecimentos, que
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por sua vez trazem consigo um aspecto visual muito amplo e bonito
ao ambiente em questão, estamos falando da Alamandacathartica,
pertencente a família Apocynaceae, sendo esta nativa do nosso
território brasileiro. (LORENZI; SOUZA, 2008)

Um cuidado deve se tomado com este tipo de planta, pois ela é
latescente, ou seja, solta uma espécie de liquido leitoso, que quando
entra em ação com a boca ou olhos levam a um desconforto e a uma
queimação que pode prejudicar a pessoa em questão. Porém seu
grande tamanho é um aspecto positivo que deve ser levado em
consideração, pois atinge até três metros e meio de altura e tem um
propagação por estaquia elevadíssima, requerendo assim uma taxa
de rega mais frequente para que suas flores grandes e amarelas
sejam expostas ao ambiente. (LORENZI; SOUZA, 2008)

Fonte: (LORENZI; SOUZA, 2008)
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3. CONCLUSÃO

Nota-se a grande importância do mercado brasileiro de flores e
plantas ornamentais, o mesmo apresenta-se com perspectivas de
crescimento e conseqüente incremento para os principais segmentos
da cadeia produtiva: produção, distribuição e comercialização. Esta
previsão, bastante otimista, vem atraindo para o setor novos
empreendedores, com conseqüente aumento da concorrência e a
constante necessidade da busca por novos produtos e serviços. Com
o objetivo de compreender a nova tendência da cadeia de flores e
plantas ornamentais. Vale ressaltar também o mercado ornamental
conhecido como indicador de geração de empregos, cujos resultados
mostram que o setor de flores apresenta um potencial de expansão.
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RESUMO

A técnica artificial de aplicação de água no solo chamamos
irrigação, sua função é aplicar na planta a quantidade adequada de
água, a utilizar na cultura. O Brasil tem grande potencial hídrico,
sua área irrigada é muito pequena se comparada a outros países. Os
métodos utilizados no Brasil são: aspersão, irrigação localizada e o
tecnológicos todos tem o objetivo na prevenção e o equilíbrio dos
recursos naturais e culturas. O desenvolvimento da irrigação necessita
cuidados econômicos e tecnológicos no uso da água, possibilitando
o aumento de produção com resposta da plantação a aplicação de
água, insumos, atento a não comprometer a qualidade dos recursos
naturais.

Palavras chaves: irrigação, manejo eficaz, métodos.
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ABSTRACT

The artificial technique of water application in the soil we call
irrigation, its function is to apply in the plant the adequate amount
of water, to be used in the crop. Brazil has great water potential, its
irrigated area is very small compared to other countries. The methods
used in Brazil are: sprinkling, localized irrigation and the
technological ones all have the objective in the prevention and the
balance of the natural resources and cultures. The development of
irrigation requires economic and technological care in the use of
water, allowing the increase of production with response of the
plantation to the application of water, inputs, careful not to
compromise the quality of natural resources.

Keywords: effective management, irrigation, methods.

1. INTRODUÇÃO

A água é o recurso mais importante no universo em todos os
aspectos da vida; em excesso, ela causa calamidades ambientais e
inundações e sua ausência provoca fome e miséria. O gerenciamento
adequado da água pode levar a excelentes resultados na produção
de alimentos, entre tanto seu mau uso provoca deterioração do meio
físico natural.

Em áreas mais secas a irrigação é de vital importância para o
cultivo, proporcionando um melhor desempenho da planta.
Atualmente existe três métodos principais de irrigação que são
utilizados pelos agricultores, aspersão, superfície e localizada. Cada
métodos possui uma forma especifica de distribuição de água,
ocasionando a irrigação em diferentes tipos de plantas.

Segundo Antonelli (2012) a maior responsável pela escassez de
recurso é a agricultura, onde a mesma é responsável por mais da
metade da água utilizada em todo o mundo. Por ela obtém-se grandes
avanços na produção de alimentos, na contra mão a porcentagem
desse recurso está diminuindo com o passar dos anos devido ao grande
desperdício gerado pela agricultura.

Como afirma Walbert (2013), perto de 70% de água utilizada no
mundo são destinadas a irrigação, sendo que 60% são desperdiçadas
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mediante a evaporação. No Brasil, o valor chega a 72% da água
utilizada para irrigação, assim sendo, fica pouca disponibilidade
destes recursos hídricos destinados para as demais utilidades. Afirma
o autor ainda que suas pesquisas apontam que poderá ocorrer um
aumento de 50% do uso da água destinadas a irrigação até 2025.

A prática e utilização da irrigação já era conhecida por nossos
ancestrais. Em tempos remotos o processo era realizado as margens
do rio, como no Egito antigo, em período de cheias, o rio Nilo
transbordava e com o solo molhado se permitia o plantio adequado.
Na mesma região foram criados canais, que tinham como objetivo
levar a água para outras áreas cultivadas (CASTRO,2003). Afirma
ainda o autor, que no Brasil a irrigação deu início muito tarde se
comparado aos demais países. Walbert (2015), afirma que no
território brasileiro em tempos atuais a irrigação está em ascensão,
por facilitar a agricultura em lugares com período de chuva escassos,
podemos citar a região do nordeste, onde o cultivo só é possível
com o uso da irrigação. No Brasil os métodos mais usados são
aspersão, superfície e localizada, cada qual com sua finalidade na
aplicação de água e seus próprios sistema de montagem de
equipamentos e manutenção, a influência na escolha do método na
hora da instalação e nas observações das características hídricas do
cultivo.

Baseado em artigos científicos, sites específicos e bibliografias
específicas, esse estudo tem o objetivo de verificar quais métodos
de irrigação são utilizados

2. DESENVOLVIMENTO

Segundo a Revista Embrapa (2017), o uso de tecnologias para
irrigação em pastagens e forrageiras encontra - se em ascensão Brasil.
Elas possibilitam melhor índice de produção de matéria seca, com
um maior valor nutricional, assim favorecendo um manejo adequado
e racional do sistema de produção animal, para produção de carne e
leite.

Na busca de melhor os índices de produtividade, produtores rurais
procuram alternativas para aumentar a produtividade e,
consequentemente, aumentar os lucros. Reinaldo Gomide pesquisador
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da Embrapa Milho e Sorgo explica que:

“Estas tecnologias diminuem as perdas de produtividade pela estacionalidade,
com a eliminação do efeito do estresse hídrico sofrido pelas culturas, em
épocas de veranico, quando falta chuva. E permitem que a manutenção da
taxa de lotação, que é a unidade animal por hectare, no outono-inverno,
fique mais próxima da taxa alcançada na primavera-verão”. (https://
www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/25871347/tecnologias-
favorecem-o-manejo-da-irrigacao)

A irrigação das pastagens e forrageiras deixa o manejo do gado
de corte e leiteiro mais seguro que no sistema tradicional de pastagem
rotativa. Isso ocorre, devido a irrigação manter a vegetação com a
água e nutrientes necessária e livre dos problemas de temperaturas,
secas e problemas relacionados com fotoperíodo. Gomide afirma
ser de vital importância que os técnicos e produtores devem usar
tecnologias que promovam altas produções da pastagem ou forragem.

“A irrigação é uma tecnologia que deve ser aplicada após a verificação de
outros fatores relacionados a um sistema de produção adequado de pastagens.
No planejamento é preciso verificar se as condições climáticas são favoráveis
e realizar um bom manejo do solo. Fazer a correção da fertilidade, caso seja
necessário, baseado em análises química e física e, também, na escolha das
melhores cultivares de gramíneas e forrageiras”, orienta. (https://
www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/25871347/tecnologias-
favorecem-o-manejo-da-irrigacao)

Gomide (2017), diz ainda ser necessárias outras recomendações
associadas a irrigação como: fazer a semeadura em nível, para evitar
erosões, realizar o monitoramento e combate às pragas e doenças e
manter as adubações de manutenção e de cobertura para as plantas

No Brasil os métodos selecionados de irrigação se deram mediante
artigos e referências mais utilizados nos continentes da Ásia, Europa,
África e Américas do Norte e Central.

2.1. Método de irrigação por aspersão

Stone; Silva; Moreira (2017), diz que o método é o mais utilizado
no mundo. É conhecido como chuva artificial, onde a agua é jogada
para o alto por médio de jatos de pressão (Figura.1).
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Fonte: Agromart, (2017)

2.2. Método de irrigação localizada

O objetivo do método de irrigação localizada é aplicar a água
diretamente sobre na raiz da planta, deste modo ocorre a economia de
água atingindo bons resultado na produtividade e qualidade do cultivo
(Stone; Silva; Moreira, 2017). Método este é considerado o mais adequado
por evitar a evaporizarão e contaminação do solo por agrotóxico por
ser aplicado sobre a planta. Seu crescimento é notável na agricultura,
porem tem um custo elevado em suas instalações. (Figura. 2).

Figura 1: Método de irrigação por aspersão

Fonte: Agromart, (2017)

Figura 2: Método de Irrigação Localizada
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Fonte: UNICAMP, 2014

3. CONCLUSÃO

Os estudos possibilitaram concluir, analisar e compreender o
funcionamento de cada método de irrigação disponível no mercado
e sua utilização adequada de manejo consciente e sustentável. Os
métodos de irrigação predominantes no território brasileiro, podemos
também encontrar em todas as partes do mundo, sendo os mais
utilizados no Brasil: localizada, superfície e aspersão. A prática dos
sistemas de irrigação são variáveis mediante à necessidade
apresentada em cada região e cultura do país e do mundo. Sendo
assim a escolha do cultivo terá total influência na escolha do método
de irrigação e manejo apropriado para o plantio à ser realizado.

2.3. Método de irrigação por superfície

Oliveira (2014), apresenta que o método tem a finalidade de
distribuir a água em tabuleiros ou quadros, na irrigação por superfície
a água se movimenta por gravidade sobre a superfície em todo o
período do cultivo. Neste método o desperdício de água por
evaporação é um ponto negativo. (Figura. 3).

Figura 3: Irrigação por Superfície
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RESUMO

As plantas daninhas surgiram de uma adaptação resultante da
ação do homem na agricultura e/ou às modificações ambientais
naturais. Nesse caminho, as plantas tornaram-se competitivas de modo
a levar perdas expressivas na produtividade das lavouras, tomando
diversas vezes necessária a intervenção nas áreas onde ocorreram
essa infestação. Porém, existem outros fatores que tornam necessária
a correta determinação da dose correta dos produtos utilizados nesse
método de controle, pois podem causar uma resistência nas plantas. Os
tratamentos constituíram em dosagens diferentes, a partir da dosagem
recomendada pelo fabricante.

Palavras chave: Controle; Glifosato; Pé-de-Galinha.

ABSTRACT

Weeds emerged from an adaptation resulting from human action
in agriculture and / or natural environmental changes. In this way,



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

326      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

plants have become competitive in order to lead to significant losses
in crop productivity, making intervention in the areas where this
infestation has occurred several times necessary. However, there
are other factors that make it necessary to determine the correct
dose of the products used in this control method, as they can cause
resistance in plants. The treatments consisted of different dosages,
from the dosage recommended by the manufacturer.

Keywords: Control; Glyphosate; Grass Crow’s Foot.

1. INTRODUÇÃO

Os termos, plantas daninhas, plantas invasoras e ervas daninhas,
têm sido encontrados na literatura brasileira, mas, popularmente
se encontra também como, plantas espontâneas e tiguera. Porém,
estes conceitos se baseiam na sua indesejabilidade em relação a
uma atitude humana. O conceito de planta daninha se define como
toda e qualquer planta que nasce e se desenvolve onde não é desejada
(LORENZI,1991).

Conforme as práticas culturais mudam, as espécies de plantas
daninhas que estão menos adaptadas à estas práticas tendem a
desaparecer ou diminuir, ao passo que as mais adaptadas, passam a
dominar a área e ser de difícil controle. Dentre as plantas daninhas,
o capim pé-de-galinha (Eleusine indica (L.), se destaca por ser
bastante competitivo, principalmente quando presente no início do
ciclo das culturas, podendo causar danos irreparáveis na
produtividade (BENEDETTI et al., 2009). Esta planta daninha foi
considerada uma das cinco espécies de maior dificuldade de controle
em lavouras no Sul e Sudeste do País (NOHATTO, 2010), pois, possui
como característica uma alta capacidade competitiva (ERASMO;
PINHEIRO; COSTA, 2004; AGRASAR; STEIBEL; TROIANI, 2005;
KISSMANN, 2007).

Para o controle de plantas daninhas, o controle químico, mediante
a aplicação de herbicidas tem sido uma medida adotada com maior
frequência, tanto pela sua eficácia e conveniência quanto por sua
viabilidade de custos (ABDIN et al., 2000). Porém, os agricultores
têm depositado uma confiança excessiva neste modo de controle,
de modo que os demais métodos de controle não são utilizados,
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principalmente pelas grandes propriedades. Assim, em diferentes
locais, o uso indiscriminado e incorreto de herbicidas provocou a
seleção de diversos casos de plantas daninhas resistentes a tal método
(BURNSIDE, 1992; HEAP, 2012). A resistência de plantas daninhas aos
herbicidas tem sido definida como a capacidade herdável e natural
de determinados biótipos dentro de uma população, de sobreviver e
se reproduzir após a sua exposição a doses de herbicidas que seriam
letais aos indivíduos normais da mesma espécie (CHRISTOFFOLETI,
2008; AGOSTINETTO; VARGAS, 2009).

A resistência do Capim pé-de-galinha, foi encontrada e registrada
em vários países, para sete diferentes mecanismos de ação do
herbicida, dentre eles os inibidores da 5-enolpiruvilshikimato-3-
fosfato sintetase (EPSPs), especialmente ao herbicida Glifosato (HEAP,
2012). O glifosato é um herbicida não seletivo, sistêmico que inibe a
enzima da rota do ácido chiquímico EPSPs, que catalisa a reação de
ligação dos compostos shikimato-3-fosfato e fosfoenolpiruvato,
produzindo enolpiruvilshikimato-3-fosfato e fosfato inorgânico. A
inibição do EPSPs, cessa a síntese de aminoácidos aromáticos e
também a produção de alcalóides, flavonóides, lignina, compostos
fenólicos (ROMAN et al., 2007; VELINI et al., 2009). Este herbicida
tem sua movimentação no floema da planta, seguindo a rota dos
produtos da fotossíntese, das folhas fotossinteticamente ativas para
as partes em crescimento (FERREIRA et al., 2008).

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo registrar e
avaliar os efeitos de diferentes tratamentos com o herbicida glifosato,
quando pulverizado diretamente sobre o Capim Pé-de-Galinha, a
fim de, analisar a melhor dosagem para o controle do mesmo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O presente estudo foi realizado na Fazenda Três Poderes em
Garça, SP (Altitude 645 metros). O clima regional é caracterizado,
segundo classificação de Koppen, como Cwa, ou seja, tropical de
altitude, com seca no inverno e chuvas no verão, onde a temperatura
média do mês mais quente é superior a 22°C, sendo o sistema
comercial de produção de café.
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Utilizou-se um setor da propriedade no tamanho de 6,6 hectares
(ha), onde a incidência do capim pé-de-galinha era de 100% na área
e sua altura era cerca de 60 centímetros, conforme Figura 1. Dividiu-
se essa área em 4 partes de mesmo tamanho, sendo 1,65 ha cada
área. Para aplicação foi utilizado o herbicida sistêmico e não seletivo
de ação total, cujo o ingrediente ativo é o Glifosato, comercialmente
denominado SHADOW, registrado no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), sob o número 08506. A
recomendação contida em sua bula, para o capim pé-de-galinha é
entre 2 e 4 l.ha-1.

Desse modo, em cada área de 1,65 ha, foi determinada uma
dosagem, afim de comparação entre as mesmas, conforme
apresentado na tabela 1:

Para as aplicações, utilizou-se o trator da marca Valtra, modelo
A850F, a uma velocidade de 5,6 km.h -1, e o implemento Bomba Jacto,
modelo PH-400, cuja a vazão de aplicação foi de 200 l.ha-1. Em cada
aplicação utilizou-se 330 litros de calda, onde continham as
quantidades de herbicida apresentadas na Tabela 2:
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As avaliações de controle do capim pé-de-galinha, foram
realizadas conforme metodologia de Christoffoleti, 2002, que indica
as avaliações após 10 e 20 dias da aplicação do herbicida, adotando-
se a escala visual de 0 (zero) (ausência de controle) e 100 (cem)
(controle total), onde, foi baseada na clorose e vigor da planta,
comparada com as mesma antes das aplicações, sendo atribuído a
pontuação de 0 (zero) quando não existia efeito do herbicida, ou
seja, a parcela tratada não obteve efeito algum, a 100 (cem) quando
as plantas do tratamento estavam mortas completamente.

Os resultados da avaliação visual foram submetidos à análise de
variância ANOVA e quando significativos, comparadas pelo teste Tukey
à 5% de probabilidade, utilizando o Programa Computacional Sistema
para Análise de Variância – SISVAR (FERREIRA, 2011).

2.2 Resultados e discussão

Segundo Powles e Preston, 1995, a utilização de herbicidas que
possui o mesmo mecanismo de ação, pode acarretar no
desenvolvimento de plantas resistentes, mesmo quando agricultores
alternam herbicidas e suas classes, seguindo alguma orientação
técnica, podem estar utilizando apenas classes diferentes, mas, com
o mesmo mecanismo de ação. Essa é a condição ideal para o
desenvolvimento de plantas resistentes. Ohmes e Kendig, 1999,
complementaram esse estudo, mostrando que existem dois modos
que pode levar a surgir resistência em uma população de plantas: a
preexistência de genes na população em questão; e mutação através

As aplicações foram realizadas sempre as 8:00 h e a uma
temperatura de 25° C, e nas datas representadas na Tabela 3:
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Observa-se na tabela 4, as avaliações realizadas, tanto 10 quanto
20 dias após as aplicações dos herbicidas. O T 1, cujo a dose era o
recomendado pelo fabricante e T 2, cujo a dose foi o dobro do
recomendado, mostraram-se pouco eficientes no aspecto controle e
tendo uma diferença estatisticamente significante entre ambas, o
que não foi obtido nos T 3 e T 4. Ambos responderam positivamente
em relação ao controle do capim pé-de-galinha, não divergindo
estatisticamente entre si, mas, sim para os outros tratamentos,
controlando-o em sua totalidade, pois, mostrando uma desvantagem
econômica significativa.

3. CONCLUSÃO

É evidente a presença de resistência nas plantas de capim pé-de-
galinha, onde, o tratamento com a dosagem recomendada pelo fabricante,
não surtiu efeito e o dobro de sua dose apenas 50% de efeito.

Conclui-se que o T 3, foi o melhor tratamento para controle do
capim pé-de-galinha, pois, controlou-o em sua totalidade e sua
dosagem foi menor em comparação com o T 4.

O conhecimento da herança genética dos genes que conferem a
resistência tem sido de grande importância para estudar e prever a
sua evolução (VARGAS et al., 2001), e assim tem uma redução de

da intensidade de seleção recorrente, a qual modifica uma população
suscetível para uma população resistente, geração após geração.

Ambos os trabalhos supracitados corroboram com os resultados
encontrados no presente estudo e que estão apresentados na tabela 4.
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gastos com as aplicações de herbicidas, pois, com o conhecimento
do mecanismo de resistência, não precisamos aumentar as dosagens
e tem um aumento de custo, basta mudar o mecanismo de ação com
um outro tipo de herbicida.
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RESUMO

O presente trabalho de revisão bibliográfica, visa mostrar a
importância da irrigação na agricultura, visando melhorias
ambientais, sociais e fisiológicas de um determinado local e também
usando de forma racional os recursos hídricos para que não seja
desperdiçado água e outros recursos dos quais também são aplicados
junto a irrigação como os fertilizantes e defensivos.

Palavras-chave: água, recursos hídricos, irrigação.

ABSTRACT

The present bibliographic review aims to show the importance
of irrigation in agriculture, aiming at environmental, social and
physiological improvements of a given place and also using water
resources rationally so that water and other resources are not wasted
along with irrigation as fertilizers and pesticides.

Keywords: water, water resources, irrigation
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1. INTRODUÇÃO

A água, como já é de conhecimento geral, é a causa mais do
primordial para que a vida ocorra da forma que conhecemos na terra.
Seja por meio da evolução durante milhares de anos ou até mesmo
na utilização da água para a construção dos primeiros aparelhos de
irrigação, a água faz com que sejamos o que somos hoje. De acordo
com LIMA (1999) água possui um valor inestimável, sendo totalmente
indispensável para a realização de diversas atividades modernas,
como na agricultura ou até mesmo no processo de geração de energia.

Para a agricultura, em nível mundial, sessenta e nove por cento
(69%) da água utilizada no mudo é apenas para tal, os outros trinta
e um por cento (31%) de água utilizada no mundo fica em uso com
saneamento, indústrias, hidroelétricas, residência e outros(LOPES;
ANDRADE;CHAVES: 2008). Independentemente da quantia utilizada
de água no meio agrícola, essa ainda é a melhor forma de aumentar
a quantidade alimentícia para o mundo (PAZ; TEODORO; MENDONÇA:
2000).

Como fora dito por Corrêa e Santos (2006) devido a falta de
chuvas e consequentemente uma baixa umidade durante o período
de inverno brasileiro, fez com que a irrigação ficasse cada vez mais
necessária o Brasil para que houvesse melhor crescimento, contudo
o maior fator limitante para o crescimento de algumas gramíneas
nativas deve-se em maior parte pelo foto período e temperatura do
local em questão.

Sendo muito mais importante do que fazer uma pequena
utilização de recursos hídricos na agricultura, a irrigação era parte
dos sistemas mais complexos de manejo de produtos alimentícios
ou de cunho madeireiro (RODRIGUES, IRIAS 2004).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 RECURSOS HÍDRICOS

Água como sabemos é o recurso natural mais importante e
precioso que possuímos nos dias de hoje para nossa sobrevivência e
de outros seres vivos no Globo. É a molécula mais primordial e
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presente hein todos os os ambientes da natureza sendo solvente
Universal, ficando assim como sendo o meio mais fácil das plantas
buscarem nutrientes. O fenômeno relatado anteriormente franja
capilar no solo que além de ser indispensável para a formação dos
cursos hídricos também influencia e muito no clima das regiões
(SOUZA-LEAL, 2008).

Contudo, este recurso pode ser considerado como quase exaurido
da terra pela forma mal trabalhada dos locais com baixo manejo dos
recursos hídricos, deposição de dejetos nos rios e afluentes (TUCCI;
NETTO,2001). E também fatores dos quais os seres humanos não são
responsáveis tais como a falta de chuva localizada nas bacias
hidrográficas e outros (COELHO, 2007).

2.2 IMPACTOS DA IRRIGAÇÃO

A irrigação em si pode trazer diversos impactos tanto negativos
quanto positivos para o solo e para os produtores e consumidores
que precisam dá mesmo para sua subsistência. Todo mundo ser usada
apenas para irrigação esse como molhar plantas ou até mesmo na
hora de duração colocando alguns tipos de npk na mesma para que a
produção se otimize, levando em menor custo de produção é menor
tempo de crescimento (LOPES; 2008).

Existem também os impactos sobre o solo por meios de
contaminação e também dando possível que ocorra a lixiviação de
nutrientes e até mesmo contaminação em lençóis freáticos e recursos
hídricos (PINHEIRO, 2002).

Irrigação não pode ser feita apenas por se fazer ela deve ser
adotada com medida visando a melhoria das características de uma
propriedade rural, Para que assim tenha um avanço econômico
produtivo quer seja quantidade ou qualidade. Coisas das quais sem
a irrigação seria inviável com a atual disponibilidade hídrica de muitos
produtores (TUNDISI, MATSUMURA-TUNDISI, 2011).

Contudo, a irrigação também possui seus efeitos adversos tais
como já dito a poluição de rios e lençóis freáticos, pois o excesso da
água que é aplicada em área irrigada não tem tempo o bastante
para evaporar ou ser evapotranspirada pela cultura em questão,
acaba por voltar aos cursos hídricos, seja pelo escoamento da água
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subterrâneo ou superficial ou através de depósitos subterrâneos
fazendo com que os solúveis sejam arrastados. Esses problemas com
a contaminação dos recursos hídricos, acaba por afetar também o
suprimento de água potável no mundo (TUNDISI, 2008).

A contaminação via escoamento superficial que pode arrastar
tanto sedimentos detritos como até mesmo os e é uma forma de
contaminação muito rápida, já os Lençóis freáticos possuem uma
contaminação muito mais lenta do que a superficial e não possui a
capacidade de arrastar sedimentos ou detritos ficando apenas com
restos de fertilizantes adubos e pesticidas (GAMA, OLIVEIRA,
CAVALCANTE; 2013).

2.3 TIPOS DE IRRIGAÇÃO

Irrigação possui diversos tipos tais como a irrigação por
gotejamento irrigação superficial irrigação suplementar ou até
mesmo irrigação por aspersão, cada um desses tipos de irrigação
tem como objetivo mais específico como por exemplo irrigação por
gotejamento costuma ser usada em culturas de ciclo curto e pequenas
como por exemplo alface (DARLI, CRUZ 2002).

A irrigação por gotejamento pode ser feita tanto superficial
quanto subsuperficial, neste método de irrigação normalmente são
utilizadas mangueiras com diversos furos dos quais a agua e os
fertilizantes saem esses mesmos são ligados à um tanque, rio, represa
ou até outra forma de fonte de água (DE-FREITAS, 2010).

Se tratando do método de asperção consiste em dispersar água
em um jato que sai em um cano, o aspersor em si é o mecanismo
necessário para converter o jato de agua em pulverização.  Esse
método possuem inúmeras vantagens tais como A falta de necessidade
de sistematizar o terreno, abrange uma área muito maior quando
comparado com o gotejamento, contudo a maior área também faz
com que a perda de água seja maior. Já suas desvantagens são
principalmente o auto custo de implantação, requer uma moto bomba
muito forte quando comparado a o gotejamento (STONE et al; 1999).

A irrigação por aspersão possuem também dois (2) métodos o
sistema portátil, permanente e os mecanizados. O sistema portátil
como o nome sugere é um sistema que pode ser levado a diversos
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locais, contudo pode ser dividido em portátil e semi portátil, os
semi portáteis são principalmente usados nas linhas laterais. Já no
caso dos sistemas permanentes são instalados com tubulações fixas,
cobrindo simultaneamente toda a área. Podendo variar também de
permanente para parcialmente permanente. Os sistemas
permanentes são enterradas as canalizações já no semi permanente
as canalizações são portáteis  e cobrem toda a área irrigada
(MAROUELI; SILVA; DA SILVA. 2008).

O melhor método para a produção de arroz é a irrigação por
inundação. Porém como fora dito por soares em 1999.

“A irrigação por inundação e uma pratica utilizada tanto para a
exploração de terrenos cuja declividade não exceda 1%, e para
pequenas manchas de solos situadas nas baixadas ao logno das
margens dos rios, cuja topografia se apresenta bastante irregular.
As diversas modalidades de irrigação por inundação, podem ser
empregadas para a exploração da rizicultura, fruticultura, pastagens
ou cereais, dependendo dos tipos de solos (argiloso ou arenoso). O
sucesso da irrigação por inundação depende do dimensionamento
correto e do manejo eficiente do sistema projetado. As informações
básicas referentes ao solo, suprimento de água, culturas a serem
exploradas e o clima podem proporcionar o dimensionamento técnico
e econômico desse método de irrigação.”

3. CONCLUSÃO

Como pode ser observado durante a realização desta revisão de
literatura a irrigação possui um papel muito importante nas nossas vidas
de hoje seja para produção de alimento ou até mesmo para produção
de produtos não-madeireiros ela está diretamente ligada. Também
podemos observar a importância de um bom manejo da irrigação Pois a
mesma contribui diretamente com a poluição de rios e lagos.

Contudo a ligação também serve para um momento da qualidade
de vida canto para os produtores rurais quanto os consumidores
nos grandes polos urbanos. Mesmo nos dias de hoje a irrigação
ainda não é algo sustentável e a falta de medidas para reduzir os
impactos ambientais faz com que não haja espaço pra um
crescimento sustentável muito acentuado, apesar de haver.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

338      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4. REFERÊNCIAS

COELHO, R D. Contribuições para a irrigação pressurizada no Brasil.
2007. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

CORRÊA, L. de A.; SANTOS, P. M. Irrigação de pastagens formadas
por gramíneas forrageiras tropicais. Embrapa Pecuária Sudeste-
Circular Técnica (INFOTECA-E), 2006.

LIMA, J. E. F. W.; FERREIRA, R, S, A; CHRISTOFIDIS, D. O uso da
irrigação no Brasil. O estado das águas no Brasil. Agência Nacional
de Energia Elétrica. CD-ROM, 1999.

LOPES, J. F,B; ANDRADE, E,M; CHAVES, L, C, G. Impacto da irrigação
sobre os solos de perímetros irrigados na Bacia do Acaraú, Ceará,
Brasil. Engenharia Agrícola, v. 28, n. 1, p. 34-43, 2008.

PAZ, V. P. S; TEODORO, R, E, F; MENDONÇA, F, C. Recursos hídricos,
agricultura irrigada e meio ambiente. 2000.

PINHEIRO, V, D. Viabilidade econômica da irrigação de pastagem
de capim tanzânia em diferentes regiões do Brasil. 2002. Tese de
Doutorado. Universidade de São Paulo.

RODRIGUES, G, S; IRIAS, L, J, M. Considerações sobre os impactos
ambientais da agricultura irrigada. Embrapa Meio Ambiente-Circular
Técnica (INFOTECA-E), 2004..

SOUZA-LEAL, M. Gestão ambiental de recursos hídricos: princípios e
aplicações. In: Gestao ambiental de recursos hidricos: principios
e aplicacoes. CPRM, 1998.

TUCCI, C; HESPANHOL, Ivanildo; CORDEIRO NETTO, Oscar de M. Gestão
da água no Brasil. 2001.

TUNDISI, J, G. Recursos hídricos no futuro: problemas e soluções.
Estudos avançados, v. 22, n. 63, p. 7-16, 2008.

GAMA, A, F.; OLIVEIRA, A,H,B; CAVALCANTE, R, M. Inventário de
agrotóxicos e risco de contaminação química dos recursos hídricos
no semiárido cearense. Química Nova, v. 36, n. 3, p. 462-467, 2013.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      339

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

TUNDISI, J, G; MATSUMURA-TUNDISI, T. Recursos hídricos no século
XXI. Oficina de Textos, 2011.

MAROUELLI, W, A.; SILVA, W, L de C.; DA SILVA, H. R. Irrigação por
aspersão em hortaliças: qualidade da água, aspectos do sistema e
método prático de manejo. Brasília, DF: Embrapa Informação
Tecnológica, 2008.

DALRI, Alexandre Barcellos; CRUZ, Raimundo Leite. Efeito da
freqüência de irrigação subsuperficial por gotejamento no
desenvolvimento da cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Irriga:
Brazilian Journal of Irrigation and Drainage, 2002.

STONE, L. F., DA SILVEIRA, P. M., MOREIRA, J. A. A., & TOKOYAMA, L.
P. Adubação nitrogenada em arroz sob irrigação suplementar por
aspersão. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 34(6), 927-932.1999.

DE FREITAS, C, AS et al. Comportamento de cultivares de mamona
em níveis de irrigação por gotejamento em Pentecoste, CE. Revista
Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental-Agriambi, v. 14, n.
10, 2010.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

340      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      341

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

RESPOSTA PRODUTIVA DA ALFACE CRESPA
SUBMETIDA À ADUBAÇÃO POTÁSSICA

 LIMA, Gustavo Queiroz de Almeida¹

RABATINI, Giovani Batistela1

SILVA, Marcelo de Souza²

AMADOR, Talita Silveira²
1Discente do curso de Agronomia da Faculdade de Ensino Superior e

Formação Integral – FAEF; E-mail: gustavoqlima020@gmail.com;
giovanirabatini@hotmail.com

2Docentes do curso de Agronomia da Faculdade de Ensino Superior e
Formação Integral – FAEF; E-mail: mrcsouza18@gmail.com

RESUMO

Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito de diferentes doses
de adubação potássica na altura e número de folhas de alface crespa.
O estudo foi realizado no setor de olericultura da FAEF, mediante
determinação dos efeitos causados na alface crespa submetida as
seguintes dosagens de KCl: T1 – testemunha ou controle; T2 – 15 g;
T3 - 20g; T4 - 35g de KCl. Foram utilizadas quatro repetições por
tratamento, correspondentes a balaios onde as plantas foram
cultivadas. Foram mensuradas o número de folhas por planta e a
altura das plantas (cm), além da aplicação de irrigação conforme
necessidade da cultura. Com base nos principais resultados, conclui-
se que o excesso de KCl prejudicou o desenvolvimento e provocou a
morte de plantas de alface.

Palavras-chave: KCl, Lactuca sativa L., nutrição.
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of different
doses of potassium fertilization on the height and number of face
curly leaves. The study was carried out in the olive oil sector of
FAEF, by determining the effects caused on curly lettuce submitted
according to the following KCl dosages: T1 - control or control; T2 -
15 g; T3 -, 20g; T4-, 35g KCl. Four replicates per treatment were
used, corresponding to baskets where the plants were grown. The
number of leaves per plant and the height of the plants (cm) were
measured, in addition to the application of irrigation as required by
the crop. Based on the main results, it is concluded that the excess
of KCl impaired the development and caused the death of lettuce
plants.

Keywords: KCl, Lactuca sativa L., nutrition.

1. INTRODUÇÃO

A alface (Lactuca sativa L.), pertencente à família Asteraceae, é
uma planta originária da Ásia e trazida para o Brasil pelos portugueses
no século XVI. Atualmente, constitui o grupo de hortaliças folhosas
de maior consumo no Brasil, sendo rica, principalmente, em vitaminas
A e C, e minerais como o ferro e o fósforo (FILGUEIRA, 2000).

Entre os grupos de alface mais consumidos no país, o de folhas
crespas vem crescendo consideravelmente nos últimos anos e
correspondeu a 46,43% do volume comercializado no ano de 2006,
pela Ceagesp (AGRIANUAL, 2008). O que nos leva a crer que a alface
crespa vem sendo mais consumida pelo brasileiro.

Os produtores envolvidos na produção têm adotado a fertirrigação
como forma de adubação da cultura, de modo que se verifica a
necessidade de adequar os níveis dos nutrientes, entre eles o de
potássio, elemento essencial para as plantas, sendo, no caso da
alface, o nutriente mais extraído pela cultura (FAQUIN et al., 1996).

No estado de São Paulo, (RAIJ et al. 1996) recomendam para
produção de alface (produção comercial de folhas) as quantidades
de 150; 100 e 50 kg ha-1 de K2O, quando o teor de K+ trocável no
solo for de 0 a 1,5; de 1,6 a 3,0 e maior que 3,0 mmolc dm-3,
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respectivamente. Recomendação ligeiramente diferente é
apresentada por Filgueira (2003), que indica doses de até 90 kg ha-
1 de K2O.

Entre as várias funções que o potássio exerce nas plantas, citam-
se melhor eficiência no uso da água, maior translocação de
carboidratos produzidos nas folhas para os outros órgãos da planta,
maior eficiência enzimática e melhoria da qualidade comercial da
planta (YAMADA, 1995). Verifica-se também que o potássio aumenta
a resistência natural da parte aérea das hortaliças às doenças
fúngicas, às pragas, ao acamamento, além de contrabalancear o
efeito contrário causado pelo excesso de nitrogênio (FAQUIN, 1994).
Frente ao exposto, objetivou-se com este estudo avaliar o efeito de
diferentes doses de adubação potássica na altura e número de folhas
de alface crespa.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e Métodos

O experimento foi realizado no setor de Olericultura da Faculdade
de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF. Para tal, foram
utilizados diferentes materiais que auxiliaram a observação do
desenvolvimento da alface em solos com diferentes doses de KCl. O
solo usado nesse experimento foi coletado em local apropriado (terra
de barranco) próximo às estufas da FAEF.

Esse solo foi misturado com diferentes quantidades de KCl, que
no futuro determinariam o crescimento das plantas. Foram utilizados
os seguintes tratamentos: T1- como testemunha, onde não foi
adicionado nenhuma quantidade de KCl; T2 - foram introduzidas 15
gramas de KCl; T3 - foram adicionadas 20 gramas de KCl e; T4 - foi
introduzida a quantidade de 35 gramas de KCl. Em cada um dos
tratamentos foram utilizadas quatros repetições, totalizando 16
parcelas experimentais.

Após a aplicação dos tratamentos, ou seja, mistura das doses de
KCl, o solo foi adicionado nos balaios, local em que foi realizado o
plantio das mudas da alface, variedade crespa.  Foram realizadas
três análises das plantas, onde determinou-se a altura das plantas
(cm), número de folhas e número de plantas mortas.
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2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a condução do estudo, foram realizadas avaliações
semanais para verificar o efeito da aplicação dos tratamentos sobre
as plantas de alface. A primeira análise ocorreu no dia 11/09/18
que foi o dia que a alface foi plantada, observamos que as plantas
estão com uma boa uniformidade de altura e uma boa quantidade
de folhas por tratamento como mostrado na Tabela 1.

Na segunda avaliação, realizada em 18/09/18, os tratamentos
já apresentavam algumas divergências nas plantas, pois a planta 1 e
4 do tratamento 4 estava morta. Suas folhas e seu tamanho apesar
da morte de uma planta ainda seguiram certo padrão (Tabela 2).

Já na terceira e última data de análises que ocorreu dia 02/10/
18 como indica as tabelas 5 e 6, possuímos muitas plantas mortas
devido à grande quantidade de potássio colocada no solo. As plantas
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

COMPRIMENTO

sobreviventes apresentaram aumento do tamanho e maior quantidade
de folhas (Tabela 3).

Como F < Fcrítico conclui-se que não houve diferença significativa
entre os comprimentos médios das plantas de Alface ao se aplicar
diferentes doses de KCl, ao nível de significância de 5%.

Similarmente ao primeiro dia de coleta de dados, como F <
Fcrítico conclui-se que não houve diferença significativa entre os
comprimentos médios das plantas de Alface ao se aplicar diferentes
doses de KCl, ao nível de significância de 5%.
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Por meio do gráfico 1 pode-se verificar que a testemunha foi o
tratamento que determinou maior média de comprimento das
folhas.  O gráfico de 15g de KCl teve desenvolvimento mediano nas
amostras do dia 11/set e 18/set já no dia 02/out ela começou a
subdesenvolver. O gráfico de 20g de KCl teve um grande
desenvolvimento nos dias 11 e 18 de setembro já no dia 02 de
outubro a amostra estava praticamente morta. O gráfico de 30g de
KCl mostrou-se um bom desenvolvimento no dia 11/set porem na
próxima análise foi notado que a planta regrediu, já no dia 02/out
não havia mais amostra pois havia morrido.

Como F>Fcrítico conclui-se que houve diferença significativa
entre os comprimentos médios das plantas de Alface ao se aplicar
diferentes doses de KCl, ao nível de significância de 5%.

GRÁFICO 1: Apresenta as médias dos comprimentos
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Como F > F crítico conclui-se que houve diferença significativa
entre a quantidade de folhas das plantas de Alface ao se aplicar
diferentes doses de KCl, ao nível de significância de 5%.

NÚMERO DE FOLHAS

Como F < F crítico conclui-se que não houve diferença significativa
entre a quantidade de folhas das plantas de Alface ao se aplicar
diferentes doses de KCl, ao nível de significância de 5%.

Como F > F crítico conclui-se que houve diferença significativa
entre a quantidade de folhas das plantas de Alface ao se aplicar
diferentes doses de KCl, ao nível de significância de 5%.
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Por meio do gráfico 2 pode-se verificar que a testemunha foi o
tratamento que determinou maior número de folhas, as outras
testemunhas tiveram o desenvolvimento muito baixo por conta da
adição do KCl que influenciou no desenvolvimento tanto em tamanho
quanto em número de folhas.

3. CONCLUSÃO

Com base nos principais resultados, conclui-se que o excesso de
KCl prejudicou o desenvolvimento e provocou a morte de plantas de
alface.
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RESUMO

Podemos notar através de inúmeros estudos que a rotação de culturas
é uma maneira eficaz de controlar as plantas daninhas quando alinhada
com alguns fatores determinantes. O uso de herbicidas também é
fundamental para o controle, principalmente quando a rotação é feita
em áreas definidas com banco de sementes de daninhas. Manter o controle
das áreas cultiváveis em ordem, é uma tarefa difícil para o produtor, que
necessita por muitas vezes de mão-de-obra especializada, sem
comprometer o custo de sua lavoura. Mesmo utilizando de herbicidas e
rotação de culturas, as sementes de daninhas possuem um vasto repertório
a ser usado para atingir a germinação e o posterior desenvolvimento,
como por exemplo a longevidade e a dormência, entre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Rotação, Daninhas, Herbicidas, Banco de
sementes, Controlar.
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ABSTRACT

We can see through countless studies that crop rotation is an
effective way to control weeds when aligned with some determining
factors. The use of herbicides is also essential for control, especially
when the rotation is done in defined areas with a bank of weeds. Keeping
control of cultivable areas in order is a difficult task for the producer,
who often needs specialized labor, without compromising the cost of
his crops. Even using herbicides and crop rotation, weed seeds have a
vast repertoire to be used to achieve germination and subsequent
development, such as longevity and dormancy, among others.

KEYWORDS: Rotation, Weeds, Herbicides, Seed Bank, Control.

1. INTRODUÇÃO

A rotação de cultura é uma interessante estratégia adotada pelo
produtor afim de conservar e proteger o solo, além de promover
uma maior sustentabilidade na produção agrícola, pois estimula uma
maior diversidade de espécies.

O desenvolvimento da monocultura, seja ela qual for, pode
acarretar no solo a degradação de nutrientes devido às mudanças
nas atividades biológicas e físicas dos coloides do solo, podendo
ainda reter algumas substâncias tóxicas específicas prejudiciais em
atividades futuras.

Nos solos agrícolas, as sementes das plantas daninhas anuais são
as principais constituintes de um banco de sementes, alcançando,
normalmente, 95% do total ficando as sementes de plantas daninhas
perenes pouco representadas (Martins & Silva, 1994). A rotação de
culturas não deve ser aplicada apenas como maneira preventiva,
mas sim buscando uma produção com maior sustentabilidade e
diversidade de recursos.

O banco de sementes tem um papel crucial na substituição de
plantas eliminadas por causas naturais ou não, como senescência,
doenças, movimento do solo, queimada, estiagens, temperaturas
adversas, inundações, consumo animal, herbicidas e outros (Carmona,
1992). Algumas práticas corretivas para preparo do solo sobre o banco
de sementes, têm como objetivo anular ação de plantas invasoras,
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além de aumentar a aeração do solo podendo diminuir o tamanho
do banco de sementes. Isso só ocorre devido a alguns parâmetros
como velocidade de trabalho e profundidade do implemento utilizado
combinados com a umidade do solo e textura.

No plantio direto, por exemplo, as sementes ficam alojadas, de
certa forma, mais próximas à superfície do solo e, com isso, mais
próxima também das sementes de plantas daninhas, oque acaba
sendo prejudicial para o desenvolvimento da planta.

Diante da importância do tema, o objetivo desse trabalho foi de
fazer uma breve revisão sobre rotação de cultura e formação de
banco de sementes de plantas daninhas.

2.  DESENVOLVIMENTO

2.1. Revisão de literatura

Cada vez mais, o aumento da população das plantas daninhas e
o surgimento de novas plantas resistentes aos produtos usados para
controle vêm preocupando o produtor rural. A rotação de culturas,
além de todos seus benefícios, auxilia o produtor no combate da
planta daninha, pois alinha junto com sua diversidade a redução de
espécie de daninhas.

A rotação de culturas consiste em alternar, de forma ordenada,
diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo, na
mesma área e na mesma estação do ano. As espécies escolhidas
devem ter, ao mesmo tempo, propósito comercial e de recuperação
do solo. Dessa forma, evita-se também o desenvolvimento de pragas
e doenças devido à alternância de espécies de plantas hospedeiras.

Dionisío Gazziero é um pesquisador da Embrapa Soja e relatou
em uma de suas entrevistas que para controlar essas plantas invasoras
sem comprometer os custos da lavoura, os produtores precisam
realizar a rotação de cultura, com por exemplo, a entrada da
Brachiaria ruzizienses, seja ela consorciada com milho ou solteira.

Alguns benefícios provenientes da prática da rotação de culturas:

· Ganho de produtividade;

· Reposição da matéria orgânica e proteção do solo de ações
climáticas;
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· Melhoria das características físicas, químicas e também
biológicas do solo;

· Auxilia no controle de doenças e pragas, além das plantas
daninhas;

· Proteção do solo contra a ação de agentes climáticos,

· Viabilização do Sistema de Plantio Direto;

· Maior equilíbrio sanitário;

· Não requer descansos sem cultura.

A monocultura é quando se cultiva apenas um tipo de cultura
durante várias safras naquela mesma área. A sucessão de culturas é
quando se cultiva duas culturas em uma mesma área (safra e
entressafra, por exemplo). Quando se utiliza de ambas modalidades,
a tendência é que ocorra uma queda na produtividade da lavoura,
além da degradação física, química e biológica do solo. Com esse
enfraquecimento do microssistema, é muito provável que ocorra o
aparecimento/desenvolvimento de pragas, doenças e daninhas.

Fatores de vantagens da monocultura são: Agilidade na obtenção
de crédito bancário, mão de obra simplificada e eficiente, facilidade
na mecanização, fácil planejamento. Degradação do solo, redução
de produtividade, necessidade da adoção de épocas de pousio,
dependência do preço de mercado e maior suscetibilidade a ervas e
plantas daninhas compõe os fatores de desvantagens desse tipo de
cultivo.

Com a adoção da rotação de culturas, esses fatores podem ser
reduzidos, pois essa técnica, além dos benefícios citados, favorece
uma maior conservação do solo e diversidade da lavoura, reduzindo
a ocorrência de pragas.

A questão da sustentabilidade na rotação de culturas é devida à
redução do desmatamento de uma forma geral proporcionado. A
sustentabilidade proporciona reaproveitar os recursos tornando-os
mais produtivos, e não necessariamente explorar novar áreas.

A rotação de cultura, apesar dos inúmeros benefícios
apresentados, também possui algumas desvantagens: dificuldade em
mecanização, dificuldade em planejamento, mão de obra e
especializada, cooperativas responsáveis pela comercialização e
dificuldades de obtenção de crédito bancário em culturas de menores
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expressões comerciais. Quando vinculada ao Sistema de Plantio Direto
(SPD), a participação do milho em sistemas de rotação afim de manter
a sustentabilidade da produção é mais que fundamental. Isso vale
também para a safrinha.

O Sistema de plantio direto, atualmente, no Brasil, é uma
realidade modernizada e altamente aceita entre os produtores,
mesmo com as adaptações de cada região do País. Dentre outros
benefícios o SPD promove o controle da temperatura do solo,
influenciando na estabilidade do sistema solo-planta-ambiente. Em
um solo sem a proteção da palhada, a temperatura pode se elevar a
ponto de causar a morte da cultura principalmente nos estágios de
desenvolvimento.

Há uma diferença entre as espécies anuais e perenes sob os
efeitos do banco de sementes na evolução e adaptação em ambientes
variados. O banco de sementes de espécies anuais pode ser
desproporcionalmente representado por genótipos que aproveitam
bons anos para a produção de um grande número de sementes. Em
contraste, o banco de sementes de espécies perenes é derivado de
plantas que passam tanto por períodos favoráveis como desfavoráveis
(Baker, 1989).

Mesmo em áreas “acostumadas” com a prática da rotação de
cultura, alguns fatores (intrínsecos e extrínsecos) agem como um
regulador para a germinação. Os fatores intrínsecos estão
relacionados com a longevidade da semente (genética), ou seja,
período em que a semente se mantém viva. A longevidade de
sementes no solo varia grandemente entre espécies, características
das sementes, profundidade de enterrio, tipo de solo e condições
climáticas (Carmona, 1992).

Já os fatores extrínsecos, estão relacionados com a ligação entre
genética da semente e o meio onde está inserida – este período leva
o nome de viabilidade (período em que a semente realmente vive).
Exemplos de fatores extrínsecos: água, gases, temperatura e luz. A
dormência é um dos principais mecanismos de preservação de
espécies em bancos de sementes, distribuindo a germinação ao longo
do tempo. Ela pode garantir a sobrevivência de espécies como
semente sob condições adversas, mesmo quando a vegetação é
completamente eliminada. Espécies silvestres geralmente
apresentam mecanismos de dormência, enquanto as cultivadas mais
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comuns foram perdendo estes mecanismos por processo de seleção
durante a domesticação, resultando nas variedades modernas com
pouca ou nenhuma dormência (Carmona, 1992).

Vários fatores internos e externos impedem que as sementes
germinem. Entre os fatores internos temos: impermeabilidade da
casca da semente, impedindo a penetração de água e oxigênio;
presença de inibidores bioquímicos na semente ou tegumento e
imaturidade do embrião. Entre os fatores externos, os mais comuns
são: teor de água e temperatura do solo (Fernandez-Quintanilla et
al., 1991).

Quando oferecemos algumas modificações nas práticas de
manejo, produzimos algumas alterações nos padrões de distúrbios
das plantas invasoras ou em suas sementes.

A aração, por exemplo, por ser uma prática que “mistura” as
camadas do solo, acaba por distribuir em todo perfil uma grande
quantidade de sementes que ficam “enterradas” a uma profundidade
maior. Quanto maior for essa profundidade, mais irá inviabilizar a
germinação dessas sementes. Por outro lado, práticas que não
promovem essa “mistura” das camadas, ou promovem de uma
maneira bem superficial, acabam não dificultando a germinação
dessas sementes, pois as mesmas se localizam nas partes mais rasas
(superficiais) do solo onde conseguem buscar melhores condições
para se germinarem.

Froud-Williams (1983) observou que a aração a 20 cm de
profundidade erradicou sementes de Bromus sterilis e apesar de
algumas germinarem elas não emergiram. O plantio direto ou preparo
superficial resulta na concentração de sementes próximas à superfície
do solo. Sob sistema de plantio direto, mais do que 60% de todas as
sementes de plantas daninhas foram encontradas a 1 cm da superfície
do solo e poucas sementes foram encontradas abaixo de 10 cm. A
concentração de sementes de daninhas no plantio direto diminui de
forma logarítmica com o aumento da profundidade. Nas parcelas
com cultivo mínimo, mais de 30% das sementes foram encontradas
acima de 1 cm de profundidade e a concentração de sementes diminui
linearmente com a profundidade (Yenish et al., 1992). Clements et
al. (1996), encontrou mais de 60% do banco de sementes concentrado
na profundidade de até 5 cm em solos com cultivo mínimo ou sem
cultivo.
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A rotação de culturas é mais uma prática que ajuda a manter o
banco de semente em um nível mais baixo, desde que, evitemos o
contágio de determinadas invasoras. Essa especificidade está
relacionada com a região geográfica, solo, clima resistência a
herbicidas e ciclo de vida das sementes. Por isso varia de região
para região e de cultura para cultura. Alguns artigos apontam que a
pratica da rotação de cultura é fundamental para controlar fatores
determinantes para o surgimento das daninhas: variação na data de
preparo do solo, variação na época de colheita e cultivo, densidade
da massa vegetal que cobre o sistema; e desta forma, inviabiliza
uma espécie acostumada em um ambiente ou por uma técnica de
manejo.

O uso inadequado de herbicidas pode aumentar o número de
espécies que compõe o banco de sementes. Quando se utiliza por
um período de vários anos, esses produtos permitem que certos tipos
de invasoras se adaptem (fator ecológico periódico), provocando
assim perda de controle no momento crítico da infestação.

3. CONCLUSÃO

Diante a revisão realizada vimos que a sustentabilidade da
agricultura moderna, em busca de atender toda a demanda mundial,
com toda a pressão ambiental depositada em cima deste setor, exige
um aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de produção como um
todo. Dentro desse contexto, o Sistema de Plantio direto atrelado
com a rotação de cultura se mostra importantes alternativas
conservacionistas. Cada região possui variáveis específicas como
clima e fatores socioeconômicos, que necessitam cada vez mais do
conhecimento e do manejo apropriado para garantir os melhores
resultados minimizando o máximo possível dos riscos.

As plantas invasoras são extremamente adaptadas a
ambientes constantemente perturbados principalmente devido
a fatores ligados às sementes, tais como: elevada produção,
eficiente dispersão em algumas espécies, longevidade e
especialmente dormência. Estas características geram grandes
bancos de sementes no solo, o que garante o potencial
regenerativo de várias espécies mesmo na ausência de produção
de sementes por longo período. Os bancos de sementes no solo
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consistem, portanto, na principal dificuldade no controle de
plantas invasoras (Carmona, 1992).

O desenvolvimento de sistemas de manejo integrado de plantas
daninhas é, portanto, uma tarefa complexa, podendo ser mais
eficiente se houver um completo entendimento da dinâmica
populacional das plantas daninhas (Fernández-Quintanilla, 1988).
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RESUMO

Em decorrência da ineficiência no sistema de saneamento
básico no Brasil, responsável por diversasepidemias de doenças
de veiculação hídrica que acarretam problemas agudos na saúde
pública dapopulação, o Tanque de Evapotranspiração (TEVAP)
ou Bacia de Evapotranspiração (BET) permite trataro lançamento
de efluentes sanitários com a função de evapotranspirar a água
contida na descarga,utilizando a cultura da bananeira, e
acondicionando o dejeto em câmara impermeabilizada para
adegradação da matéria orgânica presente no esgoto doméstico,
com design inteligente e de baixo custo deinstalação, sendo
possível a reutilização de materiais e descartes da construção
civil.

Palavras  chave: Efluente, Permacultura, Poluição,
Saneamento.
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ABSTRACT

Due to the inefficiency in the basic sanitation system in Brazil,
responsible for several epidemics ofwaterborne diseases that cause
acute problems in the public health of the population,
theEvapotranspiration Tank (TEVAP) or Evapotranspiration Basin
(BET) allows to treat the launch ofsanitary effluents with the
function of evapotranspiring the water contained in the discharge,
using thebanana culture, and conditioning the waste in a
waterproofed chamber for the degradation of organicmatter
present in domestic sewage, with an intelligent design and low
installation cost, making it possibleto reuse of materials and
construction waste.

Keywords: Effluent, Permaculture, Pollution, Sanitation.

1. INTRODUÇÃO

O saneamento rural brasileiro ainda não contempla toda a
população e gera falta de qualidade ambiental com a degradação
humana (EMATER/MG, 2009). A falta deste saneamento básico tem
trazido muitas consequências negativas, tanto à saúde humana,
quanto ao ambiente, gerando conflitos (PAES et al., 2014).

Na grande maioria dos municípios brasileiros, o destino mais usual
para os esgotos domésticos são as fossas rudimentares (53,17%), as
fossas sépticas (8,03%) e valas de infiltração a céu aberto, aquelas
com disposição direta em corpos d’água e outras formas de disposição
incorreta e ilegal (3,35%) (LANDAU e MOURA, 2016).

A construção sustentável é “[...] um conjunto de estratégias de
utilização do solo, projeto arquitetônico e construção em si que
reduzem o impacto ambiental e visam a um menor consumo de
energia, à proteção dos ecossistemas e mais saúde para os
ocupantes”, afirma Adam (2001, p. 24).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca
de 85% das doenças conhecidas são de veiculação hídrica, ou
seja, estão relacionadas com a contaminação da água.
Considerando a falta de saneamento básico no Brasil, este
sistema fechado de tratamento de água negra não gera efluentes



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      363

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

no sumidouro, evita poluição do solo, superficial e dos aquíferos,
além de gerar nutrientes e alimentos dando destinação correta
dos efluentes sanitários.

A Permacultura surgiu na década de 1970, na Austrália,
concebida inicialmente pelos pesquisadores Bill Mollison e David
Holmgren. Este conceito tem sido utilizado por uma rede de
agricultores, especialistas e em Ecovilas, por todo o mundo.
Muitas  das  so luções encontradas  pelos permacultores
representam contribuições valiosas para áreas como as de
saneamento, gestão de águas, energia, habitação e recuperação
de áreas degradadas (GABIALTI, 2009) A Permacultura é um
sistema de planejamento e execução baseado em éticas e
princípios que podem ser utilizados para gerir sistemas humanos
sustentáveis de fato. Não se trata de uma disciplina acadêmica,
pois se embasa em diversas disciplinas, como arquitetura,
economia, ecologia, entre muitas, numa abordagem holística,
integrando conhecimentos de culturas ancestrais com as
conquistas da ciência moderna. Ciência esta sendo baseada no
planejamento de assentamentos humanos sustentáveis (NERY,
2018), aliando a satisfação das necessidades humanas de
habitação, alimento e energia, à recuperação do equilíbrio
ambiental e da diversidade biológica.

Os objetivos desta proposta é tratar os efluentes de origem
sanitária doméstica em habitações rurais, urbanas ou periurbanas,
destinação adequada de águas negras provenientes dos vasos
sanitários em ambientes de vulnerabilidade social resultando na
diminuição de doenças de veiculação hídrica e melhoria da qualidade
de vida, beleza paisagística do projeto e conforto térmico por conta
da evapotranspiração das folhas da bananeira sem a geração de odor
fétido ou mal cheiro.

Além de outros objetivos que podem ser alcançados como a
produção de adubos e nutrientes que serão utilizados em canteiros
e hortas locais, produção de bananas e outros produtos alimentícios
que podem ser consumidos sem prejuízos à saúde humana  (IPOEMA,
2011) e reutilizando materiais da construção civil para montagem
do tanque, como pneus usados, entulhos, telhas quebradas, tijolos,
brita ou areia.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Projeto de Instalação

O Projeto consiste na implantação do Tanque de
Evapotranspiração (TEVAP) ou Bacia de Evapotranspiração (BET),
tecnologia proposta por permacultores para tratamento de águas
negras de origem doméstica rural ou periurbana. Segundo Gabialti
(2009), basicamente, resume-se à uma caixa impermeabilizada no
solo, onde o efluente doméstico é direcionado e tratado de forma
ecológica, sem infiltração em águas subterrâneas, apenas com a
evapotranspiração das folhas das plantas na zona de raízes
promovendo a melhoria na qualidade de vida das populações,
ambiente equilibrado e tratamento dos efluentes de forma adequada.

O Tanque de Evapotranspiração, Bacia de Evapotranspiração ou
Fossa de Bananeiras trata os efluentes de origem doméstica/sanitária
chamado de águas negras, com alta taxa de carga orgânica, alto
índice de nitrogênio e patógenos. Na camada subterrânea, com
ausência de oxigênio (O

2
), os dejetos são transformados pelas

bactérias anaeróbicas e o efluente sobe para a camada superior
formada por brita e pedrisco. Esta camada filtra partes sólidas e
auxilia no crescimento das raízes das espécies vegetais plantadas
acima.

O Tanque escavado é dimensionado com 1,2 m de profundidade,
2,0 m de largura e o comprimento calculado com base na média dos
usuários que utilizam o sistema, resultando em uma dimensão mínima
de 2m3 para cada usuário/dia (IPOEMA, 2011) (BENINE, 2015).

Exemplos:

Para 3 pessoas: 1,2 x 2,0 x 6,0

Para 4 pessoas: 1,2 x 2,0 x 8,0

 A impermeabilização do tanque pode ser feita de concreto,
alvenaria e lonaplástica, ou até com uma estrutura de ferro-cimento:
técnica com armação de malha deferro, tela de galinheiro e uma
camada fina de argamassa de cimento. (PAMPLONA;VENTURA, 2004)
A manta asfáltica pode acompanhar o revestimento e ajudar
naimpermeabilização dependendo dos recursos disponíveis e
investimentos dispensados.
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Podem ser instaladas as caixas de passagem (CP), para a limpeza
dos trechos (BENINE, 2015), sendo construídos antes do TEVAP.

1ª Fase – Entrada e Camada de Pneus

O tubo de PVC furado ao longo do seu comprimento entra com o
efluente e é disposto no fundo do tanque, passando no interior dos
pneus e entulhos. Essa metodologia irá formar uma câmara primária
de fermentação anaeróbica para o tratamento por bactérias que
não utilizam o oxigênio em seu metabolismo.

2ª Fase – Ascensão e camada de Brita e Areia

O efluente é tratado pelas colônias de bactérias quando
transpassa pelas camadas de fluxo ascendente preenchendo os
espaços vazios.

3ª Fase – Absorção das plantas, camada de terra e matéria
orgânica

O líquido cruza as camadas de tratamento e chega na última
fase sendo absorvido pelas raízes das plantas que fazem a
evapotranspiração, completando o ciclo.

Os mat er i ai s adqui r i dos para a mont agem da
impermeabilização foram 10 sacos de cimento, 3 m3 de areia
grossa, 2 m3 de pedra (brita) média, 200 blocos cerâmicos de 8
furos. Além de 30 m2 de malha pop de 15x15 cm (diâmetro de 3,8
cm), 30 m2 de tela sombrite leve 30%, 34 m2 de tela “pinteiro” de
arame galvanizado, 12 metros de vergalhão de ferro 1/4" - 3,6
mm, 1 Kg de arame recozido para amarrar e 3,6 Kg aditivo
impermeabilizante para massa de cimento.

O presente projeto está em fase de execução em um residencial
de chácaras sem atendimento do sistema de coleta e tratamento de
esgoto, no distrito de Padre Nóbrega na cidade de Marília, estado de
São Paulo. Sua localização está na latitude Sul 22º9’16,08" e longitude
Oeste 49º59’39,99" a 460 Km da capital São Paulo.

O efluente de fontes domésticas será separado em águas cinzas
(pias, torneiras, chuveiros, tanques e máquinas de lavar) e águas
negras (descarga de sanitário), direcionando apenas as águas negras
para o sistema TEVAP (VIEIRA, 2012). Águas cinzas podem ser tratadas
em zona de raízes permeável com infiltração sem contaminação,
conforme Figura 1.
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Fonte: http://alicercevivo.com.br/tevap-tanque-de-evapo-transpiracao-e-circulo-de-
bananeiras/

A chácara dispõe de uma fossa biodigestora com sumidouro para
atendimento das águas negras e cinzas da casa principal. Nos fundos
da chácara será construído o  TEVAP para atender a dois sanitários
(masculino e feminino) do salão de festas que recebe por volta de
20 pessoas. Presume-se que o dimensionamento da fossa com 1,2
metros de profundidade, 2,0 metros de largura e 6,0 metros de
comprimento, para a quantidade de descargas por usuário e os longos
períodos sem utilização do sistema seja suficiente para a fossa
evapotranspirar toda a água utilizada.

As espécies vegetais que serão utilizadas neste projeto de sistema
podem ser as bananeiras (Musa cavendishii), taiobas (Xanthosoma
sagittifolium) e espécies do gênero Canna. (BERNARDES, 2013). Além
de lírios-do-brejo (Hedychium coronarium), junco (Ziganopsis
bonariensis), copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica), entre outras
(EMATER, 2009).

Estima-se que, para dias ensolarados, com baixa umidade relativa
do ar e para área foliar total de 14 m2, a bananeira absorva uma
taxa de 26 L.dia-1. Em dias completamente nublados, a taxa cai para
10 L.dia-1, segundo relatado por Borges e colaboradores (2011).

Entre as camadas de tratamento do efluente será utilizada a
manta bidim semipermeável para não ocasionar deslocamento de
material e avanço das raízes entre as fases. Serão inseridos também
dutos de inspeção para verificação do nível, conforme Figuras 2 e 3.

Figura 1: Separação de água cinza e negra de origem doméstica.
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Fonte: http://www.setelombas.com.br/2010/10/bacia-de-evapotranspiracao-bet/

Figura 2. Corte transversal com tubos de inspeção.

Figura 3. Corte longitudinal do TEVAP com tubos de inspeção.

Fonte: http://www.setelombas.com.br/2010/10/bacia-de-evapotranspiracao-bet/
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Para evitar a infiltração de águas pluviais através da enxurrada
do terreno, é aconselhável a construção da borda do tanque em um
nível acima do solo (aproximadamente 15 centímetros), impedindo
que o sistema sobrecarregue. O tanque dever ser orientado, de
preferência, para o Norte (no hemisfério Sul), pois o sistema irá
receber mais luminosidade e a evapotranspiração depende em grande
parte da incidência do sol, e sem obstáculos naturais como árvores
altas próximas ao tanque, tanto para não fazer sombra, como para
permitir a ventilação (BENINE, 2015).

É de grande importância a utilização de materiais adquiridos
localmente diminuindo os custos com deslocamento da matéria prima
(DATERRA, 2013).

Trata-se de um sistema simples e eficiente, com baixo custo de
produção podendo ser construído reutilizando materiais ou sobras
de construção civil (LUCCA et al., 2015). A facilidade na adesão deste
sistema atrai todos os segmentos sociais e resulta em um design
inteligente e de harmonia paisagística.

3. CONCLUSÃO

Buscando a melhoria da qualidade ambiental dos Recursos
Hídricos, diminuição das enfermidades causadas pela contaminação
de corpos d’água e a descentralização do tratamento de efluentes
em área rural. Com a implantação deste sistema em comunidades
desprovidas de rede de coleta de esgoto, a tendência é que as fontes
de poluição difusa desapareçam, com eficiência, acessibilidade e
melhor custo-benefício.
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RESUMO

A viticultura vem se tornando um setor importante no mercado
brasileiro, produzir uvas de qualidade para confecção de vinhos,
geleias, doces e outros derivados é o principal papel dos produtos.
Mas, realizar isso se torna um pouco difícil uma vez que a uva é uma
cultura sensível a mudanças climáticas entre outros. Para solucionar
isso são utilizados reguladores vegetais que ajudam as plantas a se
desenvolverem melhor e assim alcançar uma alta produtividade.

Palavras chave: Desenvolvimento, fitormônio, produção.

ABSTRACT

Viticulture has become an important sector in the Brazilian
market, producing quality grapes for the manufacture of wines,
jams, sweets and other derivatives is the main role of products.
But accomplishing this becomes a bit difficult since the grape is a
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culture sensitive to climate change among others. To solve this,
plant regulators are used to help plants develop better and thus
achieve high productivity.

Keywords: Development, phytomonium, production.

1. INTRODUÇÃO

A uva é uma das culturas que precisam de mais cuidados
durante sua produção devido ser uma cultura sensível há variações
no ambiente, para produzir uvas de qualidade é necessário que
diversas ações sejam tomadas e para isso são utilizados os
reguladores vegetais que ajudam assim a obter uvas de interesse
comercial mesmo com mudanças no ambiente como é o caso da
alta incidência de chuvas e a baixa amplitude térmica na época
de maturação das mesmas, pois tais situações fazem com que os
frutos não alcancem um índice ótimo de maturação (BETTONI et
al.,2012).

Diversas regiões do mundo têm utilizado os reguladores vegetais,
no caso os reguladores de crescimento, na viticultura com objetivo
de minimizar os problemas causados em situações climáticas
desfavoráveis e no Brasil isso não é diferente, diversos atores
mostram a eficiência de se utilizar o ácido abscísico e o etefom
com o objetivo de se originar frutos com uma maturação mais
uniforme e altos teores de antocianinas nas mesmas (CANTÍN et
al., 2007; GAGNÉ et al., 2010).

Outros exemplos são os reguladores a base de etileno e ácido
abscísico que as próprias plantas já sintetizam naturalmente
apresentando uma alta relação na síntese de antocianinas, e o
etileno é o principal fitorregulador que é utilizado no aumento da
coloração dos frutos (KONDO et al., 2014).

Por este fato, o presente trabalho tem como objetivo principal
apresentar esses reguladores vegetais e como eles são utilizados
na viticultura brasileira para se obter frutos de qualidade, vigorosos
e de alto índice de desenvolvimento, para posteriormente ser
encaminhado para sua comercialização.
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2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Quando se trata de produzir vinhos, geleias e outros derivados
de qualidade é necessário produzir boas uvas e que apresentam
características agradáveis de comercialização, a viticultura no Brasil
não é uma das áreas de maior produção no país devido se concentrar
em áreas mais frias como é o caso do Sul e começando em locais de
clima quente, mas mesmo assim tal cultura apresenta sua importância
no setor agrícola. A uva é uma cultura sensível a mudanças climáticas
então sua produção se torna algo delicado, sendo necessário fazer a
utilização de meios que ajudem a melhorarem as qualidades das
mesmas e assim obter uma boa produção, e é isso que vários
produtores tem feito e alcançando ótimos resultados, um exemplo
disso é o uso de tecnologias de cultivo e de irrigação em locais de
cultivo com clima quente que ajudam a alcançar mais de uma safra
ao ano. Assim sendo, a viticultura é um setor que está ganhando
mais reconhecimento (ALLEBRANDT et al., 2018).

2.2 reguladores vegetais

Os reguladores vegetais são compostos orgânicos que são
sintetizados em diferentes locais das plantas que são translocados a
outras partes, eles apresentam papel crucial no desenvolvimento
das mesmas, ajudam as plantas a se desenvolverem melhor e a se
reproduzirem (MAIA; PIRES, 1992).

Eles são também sintetizados artificialmente para serem
utilizados como hormônios biossintetizados das plantas para assim
melhorar o desenvolvimento das mesmas e resultar em uma alta
produtividade (TAIZ; ZEIGER, 2004).

2.2.1 Tipos de reguladores

Os principais hormônios vegetais são classificados em cinco grupos
atualmente, que são: três tipos de auxinas naturais, algumas
citocininas, mais de 100 giberelinas, ácido abscísico e etileno.
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Existem outros tipos de hormônios vegetais que são os esteroides, e
os brassinoesteroides, que apresentam grande papel em realizar
vários efeitos morfológicos para o desenvolvimento vegetal. E não
só isso, diversas outras moléculas sinalizadoras, que participam em
processos de resistência e de defesa contra patógenos e herbívoros
também foram sendo identificadas, isso inclui o ácido jasmônico, o
ácido salicílico e a sistemina (TAIZ; ZIEGER, 2004).

As auxinas são produzidas a partir do triptofano, em meristemas
apicais, folhas jovens, frutos e sementes que estão em
desenvolvimento. Este fitormônio, é responsável por aumentar a
extensibilidade da parede celular, isso promove a divisão celular, o
crescimento das folhas e raízes, além de regular o desenvolvimento
dos frutos. Muitas auxinas foram sintetizadas artificialmente, como
é o caso das substâncias indólicas, derivados do ácido benzoico e os
tiocarbamatos (TAIZ; ZIEGER, 2004).

A síntese das citocininas está localizado nas raízes, brotos, folhas,
frutos e sementes, sendo sua produção em maiores quantidades nas
raízes, elas participam na regulação de diversos processos nos
vegetais, como a divisão celular, morfogênese da parte aérea e das
raízes, maturação de cloroplastos, o alongamento e a senescência
celular. A citocinina e a auxina estão envolvidas nos processos de
regulação do ciclo celular vegetal, mostrando assim a importância
delas na divisão celular (ALLEBRANDT et al., 2018).

As giberelinas são produzidas em tecidos jovens de caules e
sementes que estão em desenvolvimento. Ocorrem que tais órgãos
vegetais apresentam um aumento de suas células existentes ou que
foram recentemente divididas devido a giberelina. Dessa forma, as
giberelinas são responsáveis pelo aumento das células e da divisão
celular (ALLEBRANDT et al., 2018).

O ácido abscísico é sintetizado em alta quantidade em folhas
maduras e sementes, sua principal função é por parar o crescimento
das plantas em certas épocas do ano. Isso, é uma estratégia
fundamental para que uma espécie possa assim se estabelecer em
ambientes com climas adversos. Também outra função do ácido
abscísico é em retardar a germinação de sementes pelo processo de
dormência (SANTOS, 2018).

O etileno é produzido em diversos tecidos vegetais, sendo que
ele tem sua síntese desencadeada em resposta a algum fator
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estressante. Esse hormônio apresenta alta produção especialmente
em locais que estão em processos de envelhecimento ou de
amadurecimento. Seus efeitos são variados, tendo destaque no
amadurecimento de frutos, a senescência de flores e folhas, e a
abscisão de folhas e frutos (SANTOS, 2018).

2.2.2 Usos

Fazer o uso de reguladores vegetais na viticultura começou em
1950, com trabalhos de Weaver e Williams, nos Estados Unidos, e de
Coombe, na Austrália (WINKLER, 1965). Daí seus estudos ajudaram a
como fazer o uso dos reguladores vegetais, dessa forma, os mesmos
passaram a fazer parte das práticas culturais que são usadas
atualmente na viticultura para diversas finalidades, exemplos disso
são a cianamida hidrogenada, que regula a brotação, e o ácido
giberélico, que aumenta do tamanho dos frutos (PIRES, 1998).

Os reguladores ainda não são utilizados em larga escala em
cultivos comerciais, mas eles podem ser muito úteis na viticultura,
para controlar o crescimento vegetativo, aumentar a fertilidade das
gemas, melhorar a fixação dos frutos, desbaste de cachos, suprimir
sementes, acelerar ou retardar a maturação dos frutos e controlar
seu enrugamento, enraizar estacas e micropropagação (BOTELHO,
PIRES, 2001).

Em relação as auxinas, existe um composto químico com potencial
para tal efeito, que é o Quinmerac. Ele apresenta os mesmos efeitos
do fitormônio, ele ajuda na elongação celular, incrementando assim
o volume celular, principalmente em bulbos e frutos, ajudando na
divisão celular. Com o uso desse produto, ocorre uma facilidade de
transporte de assimilados no interior da planta fazendo com que
resulte em frutos maiores e mais pesados. A giberelina é muito
utilizada na viticultura, e seu uso se dá principalmente em uvas sem
sementes, para aumentar o tamanho e a massa delas (ALLEBRANDT
et al., 2018).

As citocininas começaram a serem usadas na viticultura como
forma de substituir à giberelina, devido ela resultar na diminuição
da fertilidade das gemas quando aspergida na planta inteira em
determinadas cultivares (ALLEBRANDT et al., 2018). Por fim, o uso
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de ácido abscísico e o etefom (etileno) são usados em conjunto como
forma de melhor a maturação dos frutos geralmente em regiões de
elevada altitude (ALLEBRANDT et al., 2018).

3. CONCLUSÃO

Os reguladores vegetais são de extrema utilidade na viticultura,
uma vez que eles ajudam a melhorarem o desenvolvimento vegetal,
além de ajudarem na produção de frutos de qualidade, seu uso deve
ser de forma adequada para que atenda assim as necessidades da
planta.
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RESUMO

O objetivo desta revisão foi abordar o comercio e uso de duas
variedades de plantas suculentas exóticas sendo elas (Aloe vera) e
( Kalanchoe), ambas de diferentes família mas com finalidades
comercial em comum o uso farmacêutico usadas para cosméticos e
analgésicos, apresentam semelhança sobre o ambiente para seu
desenvolvimento exigindo iluminação solar direta e pouca rega,
utilizadas como enfeites vivos para jardineiras e jardins suspenso. O
primeiro relato de uma suculenta foi em 1989, conhecida como
“Kalanchoe citrina”.

Palavras chave: paisagismo- áridos- reprodução.

ABSTRACT

The aim of this review was to address the trade and use of two
varieties of exotic succulent plants being (Aloe vera) and (Kalanchoe),
both from different families but with common commercial purposes
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the pharmaceutical use used for cosmetics and painkillers, have
similarity over the environment for its development requiring direct
sunlight and little irrigation, used as live ornaments for planters and
hanging gardens. The first report of a succulent was in 1989, known
as “Kalanchoe citrina”.

Keywords: landscaping- arid- reproduction.

1. INTRODUÇÃO

As conhecidas suculentas, vem se tornando o robie favorito para
maioria da população, devido sua grande variedade, tipos e de fácil
cuidado. O primeiro relato de uma suculenta foi em 1989, conhecida
como “Kalanchoe citrina”, ilustrada nas paredes do  templo de
Thutmosis III (1501 - 1447 a.C.) em Karnak, Egito. As suculentas foi
reconhecida como um novo e grande grupo a partir do século 17,
eram utilizadas na alimentação, rituais religiosos e uso medicinal.(
Couto, Mery Elizabeth, et al, , 2006. 91 p)

As suculentas em sua maioria é pertencente ao grupo
cucurbitáceas, suas principais característica morfológica é  talo,
folhas engrossados para permitir o armazenamento de água em
quantidades elevadas que nas plantas normais. Esta adaptação
permite manter reserva durante períodos prolongados, e sobreviver
em ambientes áridos e secos que para as outras plantas seriam
inabitáveis. Sua propagação se da de forma simples como a queda
da folha sobre o solo ou pelo plantio das folhas, a agua contida na
reserva da folha é suficiente para a hidratação e o surgimento de
raízes, esse processo é conhecido como estaquia.

O mercado de plantas ornamentais no Brasil vem tendo um grande
crescimento nacional e internacional sobre  espécies vegetais com
finalidades ornamentais, o cultivo de suculentas é um dos mais novos,
dinâmicos e promissores segmentos no paisagismo e na agricultura
brasileira. Sua grande produção se encontra na cidade pioneira em
floricultura no Brasil Holambra-SP, geralmente produzidas por
pequenos produtores por agricultura familiar, esse setor gerou cerca
de 200 mil empregos no ano de 2018, de acordo com o Ibraflor
(Instituto Brasileiro de Floricultura), devido sua fácil germinação e
baixo custo de produção é comercializada no atacado para grandes
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viveiros e lojas de paisagismo, ou comercializada para pequenos
empreendedores no varejo.

2. DESENVOLVIMENTO

No grande grupo de suculentas (Crassula), encontra se também
os cactos (cactáceas) ambos de grandes publico consumidor, das mis
de 1.600 espécies de suculentas algumas são encontradas fácil mente
tais como  Rosa de Pedra (Echeveria elegans); Planta fantasma
(Graptopetalum paraguayense); Colar de Pérolas (Senecio
rowleyanus) e Orelha de Shrek (Crassula ovata gollum), os cuidados
essenciais no seu cultivo esta restrito a pouca necessidade de agua
e a exposição ao sol frequente.

Os cactos (Cactáceas), se destaca pela sua beleza exótica,
versatilidade ou pela facilidade de cultivo, considerado um arbusto
utilizados na decoração de ambientes internos e externos, originário
das américas onde apresenta melhor desenvoltura em ambientes
árido, com isso apresenta uma caraterística morfológica marcante
com folhas modificada em espinhos ajudando na retenção de agua
em prolongados períodos de estiagem, sua reprodução e representada
por sementes ou estaquia.

Sobre os cactos vamos falar sobre a Aloe vera popularmente
chamada de babosa, pertencente a família Aloaceae,  as aloe e vera
são considerada plantas suculentas do gênero (Cactácea),  Classificada
como herbácea,  se desenvolve em qualquer tipo de solo, mas é
adaptada aos  arenosos originaria das regiões mediterrânea, com pouca
exigência de água com necessidade de exposição direta ao sol. Suas
folhas são verde, suculentas e medem de 30 a 50 centímetros de
comprimento. A comercialização ornamental esta ligada a produção
de mudas para paisagismo e produção para grandes empresa para fins
medicinal e farmacêutica, na indústria farmacêutica e feita a extração
do gel de A. vera,(substancia retirada da parte interna da folha); sendo
composto  principalmente por água cerca de 95%, e polissacarídeos,
além de 70 outros componentes, tais como, vitamina A,B,C e E, cálcio,
potássio, (Atherton, 1997; Eshun & He, 2004; Cunha, 2005;). Após a
industrialização é utilizado no seguimento terapêutico, cosméticos,
ante flama tório e cicatrizante, utilizado também de forma vegetal
(fresca).
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 Kalanchoe pinnata conhecida popularmente como folha da
fortuna, pertencente a família (Crassulaceae), caracterizado como
suculenta é uma planta nativa de Madagascar, é distinta pela grande
quantidade de mudas em miniatura que se formam nas borda de
suas folhas,é uma popular planta de casa e se naturalizou em solos
umidos e clima temperado como regiões da Ásia, Pacífico e Caribe,
muito utilisada para fins medicinais de forma caseira  como remédio
para tratamento de diversas doenças como infecções, inflamações
e diarreia, nas formas de suco, chá e macerada vale lembrar que
essas técnicas são “utilizadas pelo conhecimento tradicional” sem o
embasamento cientifico aprofundado.

(Aloe e vera)       (Kalanchoe)
Fonte: < https://www.ecycle.com.br/5536-babosa>.
Fonte: < https://www.remedio-caseiro.com/folha-da-fortuna/>.

3. CONCLUSÃO

Conclui-se que o comercio de plantas ornamenta de uso
medicinal é uma prática antiga muito usada pelo ser humano na
antiguidade sendo adquiridas pela pratica do escambo, com a
evolução dos produtos farmacêuticos ouve uma diminuição no
consumo destas plantas como remédios usados como chá, extratos
e simpatia. Nos últimos anos o mercado destas cultivares vem
crescendo e agradando um grande publico que busca ter uma vida
mais saldável e sustentável, os principais consumidores deste
mercado são os vegano, veganismo é a prática de se abster do uso
de produtos de origem animal, procurando excluir, na medida do
possível, o uso de qualquer produto de origem animal, seja na
alimentação ou no vestuário.
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RESUMO

O trabalho a seguir tem a finalidade de mostrar o crescimento
na área de plantas ornamentais para o paisagismo e o quanto a sua
exportação e importação deste produto tem aumentado a cada dia
mais, falamos quais foram os lugares onde teve o maior plantio destas
plantas e para onde estão sendo exportados, com os dados obtidos
podemos ver o quanto essa área é grande, onde os pequenos, médios
e grandes produtores podem ver uma nova saída para o agronegócio.

PALAVRAS CHAVES: Crescimento, Plantio, Exportação

ABSTRACT

The following work has an example of showing the growth in the
area of ornamental plants for landscaping and how much their export
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and import of this product has increased every day, we talk about
the places where these plants had the biggest planting and for where
being exported, with the data obtained we can see how big this area
is, where small, medium and large producers can see a new outlet
for agribusiness.

KEYWORDS: Growth, Planting, Export

1. INTRUDUÇÃO

A floricultura comercial brasileira cresceu, em média, no
período de 2008 a 2011, 10% ao ano nas quantidades ofertadas e
15% ao ano em valor de vendas. Em 2013, o mercado nacional de
plantas e flores ornamentais movimentou R$ 5,22 bilhões, com
taxa de crescimento de 8,3% ao ano, com relações aos anos
anteriores do ponto de vista macrorregional, foram constatados
aumentos no número de produtores em todas as áreas, porém com
intensidades fortemente diferenciadas. Neste contexto, destaca-
se que a região Sul elevou o seu número de floricultores em 82,7%,
passando de 1.220, em 2008, para 2.229, em 2013. Em segundo
lugar, destacou-se o Centro-Oeste, com crescimento da ordem de
40,1%, passando de 157 produtores para 220. As demais
macrorregiões geográficas exibiram desempenhos menos
relevantes: Norte: 18,9%; Sudeste: 15,1%; e Nordeste: 14,2%. O
forte diferencial constatado para a região Sul deveu-se
essencialmente ao expressivo crescimento da participação gaúcha,
que fez saltar a contabilização do seu número de floricultores de
560, em 2008, para 1.519, em 2013, conforme estatísticas apuradas
(SEBRAE, 2020).

Em termos de Valor Bruto da Produção (VBP) – ou seja, dos
valores efetivamente recebidos pelos produtores de flores e plantas
ornamentais –, a floricultura brasileira movimentou, em 2013, R$
1,49 bilhão, com crescimento de 57,56% sobre os resultados
apurados para o ano de 2008 (R$ 945.649 milhões). A região Sudeste,
liderada pelo estado de São Paulo, concentrou 73,74% de
participação, confirmando o elevado grau de concentração da
atividade florícola nacional. Em 2008, a participação percentual
relativa desta região representava 70,91% do total do VBP da
floricultura. Internamente, cabe destacar que o estado de São Paulo,
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principal produtor nacional, acumulou decréscimo de participação
no período analisado, a qual decaiu de 52,81%, para 48,31%. Os
estados de Minas Gerais e Espírito Santo mantiveram praticamente
os mesmos porcentuais, enquanto o estado do Rio de Janeiro galgou
posições fortemente significativas, passando de 3,62%, para 11,05%.
(SEBRAE, 2020).

Tabela 4 — Brasil – Valor Bruto da Produção (VBP), total e por setores da floricultura,
segundo estados e macrorregiões geográficas, em 2013
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2. DESENVOLVIMENTO

AGAPANTO (AGAPANTHUS AFRICANUS)

Nome científico: Agapanthus africanus

Nome vulgar: Agapanto, Agapantos

 Família: Amaryllidaceae

O Agapanto – Agapanthus africanus é um herbácea,

Nativa da África do Sul,

Figura 1 – Detalhe da flor de Agapanto (Agapanthus africanus)

Ela é perene, ereta, rizomatosa, acaule, altura variando de 40 a
80 cm, podendo chegar à 1 metro. Com folhas laminares que partem
da base, são longas e carnosas, coloração verde escura e são muito
ornamentais, mesmo sem flores, aparecem na primavera e vai até o
fim do verão. Possui Inflorescências altas e eretas, em forma de
umbelas, pode ser branca e em vários tons de azul e lilás (CULTIVO
DE AGAPANTO, 2020)..

É usada no paisagismo em grupos ou conjuntos, visando a
formaçao de maciços floríferos, usada em meio a gramados ou em
linhas ao longo de muros ou muretas e nos caminhos. Devido sua
durabilidade é muito usada como flor de corte, para confecção de
arranjos florais (CULTIVO DE AGAPANTO, 2020)..
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2.1. CUIDADOS COM O AGAPANTO

Clima: Mediterrâneo, Temperado, Tropical e Subtropical.
Tolerante ao frio, prosperam a pleno sol, necessitando de 6-8 horas
por dia de luz solar, evitar o sol nas horas mais quentes do dia em
regiões muito quentes.

O solo fértil, rico em matéria orgânica e úmido, mas não
encharcado. Utilizar NPK 4-14-8 nas fertilizações no início da
primavera e dois meses depois, para estimular intensas florações.
Manter a umidade do solo com uma boa cobertura. Flores desbotadas
devem ser removidas para promover um novo crescimento e isso
evitara o desperdício de energia na produção de sementes. Não dividir
a planta com frequência, para evitar a redução do florescimento.
Grandes aglomerações só devem ser divididas a cada três anos. Alguns
Motivos mais comuns para o Agapanthus não florescer são o clima
frio e muita sombra. É venenosa se ingerida. Individuo com pele
sensível ao manusear a planta recomenda-se o uso de luvas.
Propagação por sementes e pela divisão da planta em qualquer época
do ano. Muito resistente a pragas e doenças, suas folhas podem ser
atacadas por caracóis e as raízes por nematódeos (CULTIVO DE
AGAPANTO, 2020).

LIRIÍO-ASTECA (Sprekelia formosíssima)

Nome Científico: Sprekelia formosíssima

Nomes Populares: Lírio-asteca, Flor-de-lis, Lírio-de-saint-james,

Lírio-jacobino, Lírio-orquídea

Família: Amaryllidaceae

Categoria: Bulbosas, Flores Perenes

Clima: Equatorial, Subtropical, Tropical

Origem: América Central

Altura: 0.3 a 0.4 metros

Luminosidade: Meia Sombra, Sol Pleno

Ciclo de Vida: Perene
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Figura 2 – Detalhe da flor de LIRIÍO-ASTECA (Sprekelia formosíssima)

O lírio-asteca assemelha-se ao Amarílis. É uma planta bulbosa,
possui folhas longas e verdes, são laminares e dispostas em roseta.
Produz na época da primavera uma longa haste com uma única flor
de cor vermelho e bem vistosa. As flores são simétricas bilateralmente
e estames e o estigma são longos. Forma-se um fruto após a
polinização cruzada, do tipo cápsula, com sementes negras
(PLANTASONYA, 2020).

2.2. PLANTIO

O seu plantio é mais frequente em vasos, próximo a uma janela
ensolarada é possível vê-lo florescer quase todos os anos, também
pode ser plantado no jardim em canteiros elevados, com solo arenoso
a rochoso. Em locais com geadas e frio intenso no inverno é preciso
recolher os bulbos no outono, armazenados secos em sacos de papel,
protegido da umidade e do frio. O plantio dos bulbos deve ser
efetuado após a última geada durante a primavera (MINHAS PLANTAS,
2020).

2.3. CULTIVO

Cultivado sob sol pleno ou meia-sombra, em solo fértil e rico em
matéria orgânica. Não necessita de podas e seu cultivo é considerado
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fácil. Fertilizações anuais durante o replantio e crescimento necessita
de fertilização isso estimula as florações e uma folhagem viçosa.
Durante o crescimento e floração exige irrigação constante, mas no
inverno, deve-se suspender as regas para não apodrecer o bulbo.
Propagação por sementes e, mais comum, por divisão dos bulbilhos
formados junto ao bulbo mãe. Mesmo sendo bem cultivados os lírios-
astecas podem não florescer todos os anos (MINHAS PLANTAS, 2020).

3. CONCLUSÃO

Esta revisão teve o intuito de mostras o crescimento na área de
plantas ornamentais, e como ela vem se destacando cada vez mais
no paisagismo   e com a sua grande exportação para jardins elas tem
se tornado bastante rentável no agronegócio onde seu crescimento
foi bem grande com relação do ano 2008 a 2013 onde tivermos a
oportunidade de ver nos dados acima no trabalho.
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RESUMO

O uso de materiais orgânicos como adubo ou como condicionador
do solo é uma importante alternativa para uma agricultura
sustentável. Embora seja um material de valor comercial
desconhecido, a borra de café é produzida diariamente por milhares
de pessoas ao consumir café e por vezes destinadas aos lixos comuns,
sem dar o devido valor ao material. Este resíduo, tem sido apontado
como potencialmente interessante para a nutrição das plantas
produzidas em pequena escala; estudos apontam o material como
uma grande fonte de N (nitrogênio). O presente trabalho visou utilizar
este resíduo como substrato no desenvolvimento da cultura Rabanete
(Raphanus sativus L.), em diferentes tratamentos, destacando-se
para este o tratamento com 50% de borra de café e 50% de terra
vegetal como promissor para germinação de rabanetes, porém não
deve ser usado no pleno desenvolvimento da cultura.
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Palavras-chave: borra de café, rabanete, substrato
sustentabilidade.

ABSTRACT

The use of organic materials as fertilizer or as a soil conditioner
is an important alternative to sustainable agriculture. Although it is
a material of unknown commercial value, coffee grounds are
produced daily by thousands of people when consuming coffee and
sometimes destined for ordinary waste, without giving due value to
the material. This residue has been pointed out as potentially
interesting for the nutrition of small-scale plants; studies point to
the material as a major source of N (nitrogen). The present work
aimed to use this residue as substrate in the development of radish
(Raphanus sativus L.) crop, in different treatments, especially for
this treatment with 50% coffee grounds and 50% of plant land as
promising for germination of radishes, but should not be used in the
full development of the crop.

Keywords: coffee grounds, radish, substrate, sustainability.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Filgueira (2003) e Filgueira (2008), o rabanete
(Raphanus sativus L.) é uma raiz de coloração avermelhada e polpa
esbranquiçada, que vem se destacando frente as oleráceas por
apresentar características como o ciclo curto e rusticidade.

Consoante a Rossi e Montald (2004) citado por Santos, Ana A. S.
(2017) e Filgueira (2003), a Raphanus sativus L. apresenta boa
produtividade e pouco exigente de espaço para se desenvolver, seu
ciclo, da semeadura direta a colheita, gira entorno de 20 a 30 dias
após semeadura.

Adaptável ao policultivo, o rabanete (Raphanus sativus L.) é
intolerante ao transplante sendo assim, deve-se semear em local
definitivo, conforme Filgueira (2008). Os atrativos, tais como o ciclo
curto e a gama de vitaminas que a espécime apresenta e o poder
fitoterápico e antioxidante natural, se tornou atrativo como fonte
de renda de agricultores familiares e pequenos produtores, além do
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rodízio cultural, segundo Rossi e Montald (2004); Rodrigues et al.
(2013) e Oliveira et al.(2010).

Um dos fatores que determina o tamanho da raiz do rabanete,
conforme Coutinho Neto et al. (2010) é a fertilidade do solo. Várias
olerícolas são exigentes de nutrientes em períodos relativamente
curtos, hortaliças tuberosas, tais como o rabanete, destacam-se por
exigir quantidades significativas de nutrientes do solo em um curto
período, por esta razão os problemas ocasionados por déficit
nutricionais dificilmente podem ser revertidos dentro do ciclo de
desenvolvimento da cultura.

Consoante a Bonela et al. (2017), o uso de fertilizantes químicos
é o método mais recorrente empregados nas lavouras, como meio
para suprir as necessidades nutricionais de cultura, embora este
método pode prejudicar o meio ambiente por meio da contaminação
do lençol freático.

A utilização de compostos orgânicos pode suprir a necessidade
de adubação química ou substrato comercial, dentre esses substratos
alternativos encontra-se a borra de café, produto orgânico e
abundante, diariamente descartado em lixo doméstico. Sendo um
substrato rico em matéria orgânica (VIDAL et al., 2007; GARCIA et
al., 2016).

De acordo com Matos (2003) e Cruz, et al. (2014a), a produção
desse resíduo de baixo valor está atrelado ao aumento gradual de
produção da bebida nos seus diversos estilos de consumo, porém
apenas 6% do café é usado nas produção da bebida enquanto os 94%
é descartado, sendo esses resíduos decorrentes do processo de
produção do grão, e complementam que na extração da bebida a
borra de café surge como resíduo secundário.

A nível mundial, estima-se que sejam produzidos anualmente 6
milhões de toneladas de borra de café (TOKIMOTO et al., 2005).Segundo
Arruda (2006), a quantidade de borra húmida é cerca de 2,3 vezes
maior do que a seca, sendo assim 1 quilo gera em média 2,3 quilos do
mesmo produto. Consoante a Nathason (1984), outra característica
promissora a agricultura sustentável é o poder a cafeína presente na
borra de café, na sua ação como inseticida natural.

Também se discute a cafeína como uma molécula armazenadora
de nitrogênio e o seu possível envolvimento com a resistência de
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doenças, conforme Mazzafera et al. (1996) a cafeína é possuidora
de  4 átomos de N, cerca de 29% da sua composição, com relação C/
N= 2, portanto poderia atuar como armazenadora desse elemento e
ao ser degradada já no solo liberaria essas moléculas localmente e
sendo transloucadas as demais partes da planta.

Contudo o objetivo deste trabalho é avaliar a borra de café, em
diferentes dosagens, como substrato alternativo para o
desenvolvimento de rabanete Raphanus sativus L.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O experimento foi conduzido em ambiente protegido numa estufa
de cano PVC de 3x2 metros, localizada na zona rural da cidade de
Marilia/SP, Estância Santa Barbara, Chácara de produtor José Carlos
dos Santos, 22°14’14.9"S 49°53'15.9"W, no período de 20/06/2020 a
29/07/2020.

Produção das plantas / tratamentos: as sementes de rabanete
Raphanus sativus L. da variedade Early Scarlet Globe, foram semeadas
3 em cada célula com volume equivalente a 200ml, no dia 18 de
maio de 2020, em bandejas de plástico próprias para produção de
mudas, contendo a mistura de terra vegetal e borra de café em
diferentes concentrações seguindo a ordem dos tratamentos dispostos
em DBC (Delineamento em Blocos Casualizados):
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A borra de café usada no ensaio foi recolhida de cozinhas
domésticas e armazenada seca e em ambiente sem plena exposição
do sol, desta forma as suas características diferem das da borra
resultante da atividade industrial.

Cada tratamento sofreu quatro repetições, contendo em cada
uma delas o total de 20 plantas, totalizando 300 plantas. Com regas
manuais realizadas no período da manhã seguindo a recomendação
do fabricante da semente, sem encharcar, com o propósito de
verificar a eficácia do substrato do desenvolvimento pleno da cultura,
não foi aplicado nenhum adubo químico ou orgânico, para que os
tratamentos não fossem afetados.

As avaliações em relação a quantidade de plantas emergidas do
solo ocorreram do 3º ao 7º dia a partir da semeadura, sendo este o
período em que o fabricante afirma ser necessário para a germinação
dos rabanetes, repetindo a amostragem aos vinte dias de cultivo.

Após 10 dias do plantio, onde observou-se que grande parte das
plantas haviam emergido do solo e apresentando um par de folhas,
foi realizado raleio deixando apenas uma planta por célula afim de
obter um melhor desenvolvimento da espécie. O experimento foi
acompanhado até o 40º dia de plantio onde observou-se a paralisação
do desenvolvimento e início da mortalidade das plantas, com base
nisso foi realizada a última coleta de dados, verificando o número
de folhas das plantas bem o tamanho delas.

Os resultados são apresentados sob a forma de médias,
acompanhadas pelo respectivo desvio padrão, sendo que as diferenças
entre médias foram determinadas por análise de variância (ANOVA),
usando o programa Sisvar, e calculadas pelo teste de Tukey, para
probabilidades inferior a 0,05, considerando-se, respectivamente,
como significativas, muito significativas e altamente significativas.

2.2 Resultados e discussão

No experimento foi verificado que a borra de café influência de
maneira significativa na emergência das plantas. Como afirmado
anteriormente, com intuito de verificar a interação dos tratamentos
no desenvolvimento das plantas, não foi adicionado aos tratamentos
nenhuma adubação.
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Ao avaliar os resultados do número de plantas quanto a
germinação, foi possível observar o atraso no tratamento 1 (100%
borra de café) em relação aos demais tratamentos, diferindo
significativamente pelo teste de Tukey a 5% (tabela 1).

Conforme citado por Pereira et al. (2002), relatos literários
afirmam que a semente do cafeeiro apresenta substâncias inibidoras
de germinação, a cafeína, um alcaloide com potencial efeito
alelopatico. Por sua vez a borra de café é um subproduto da extração
da bebida provinda da semente do café, torrada e moída.

Sendo assim, dentre os fatores, que possam ter influenciado a
baixa taxa de plantas emergidas, decorre da observação feita por
Lima et al. (2007), onde relata que a cafeína pode apresentar efeito
alelopáticos.

A alelopatia é a inibição ou estímulo do crescimento de plantas
vizinhas à planta que possui este potencial.  Esta pode ser impactante,
por exemplo, por interferir na estrutura das populações vegetais,
devido a alterações das condições naturais de uma comunidade (MAY
et al., 2010). Os inibidores de crescimento, por sua vez são
substâncias de natureza fenólicas, que segundo Dietrick (1986) e
Taiz, L. et al. (2017), atuam como reguladores, retardando o
desenvolvimento, reações envolvendo compostos fenólicos exigem
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alta quantidade de O
2
, reduzindo a disponibilidade desse gás nas

reações que envolve o embrião, provocando inibição da germinação
e ou retardo no desenvolvimentos dos tecidos da planta.

Aos 20 dias pós plantio, onde 90% das plantas haviam emergido
do solo, constatou-se que o tratamento 3 (50% BC e 50% TV) tinha
93% das suas plantas emergidas, enquanto apenas 31% das plantas
do tratamento 1 (100% BC) haviam emergido,  tendo a maior media
ao aplicar o teste de tukey a 5%, porém não houve diferença
significativamente entre os tratamentos 2,3,4 e 5, tabela (2).

O desempenho dos tratamentos misturando borra de café +
substrato padrão em comparação ao substrato de borra de café
também foi observado no experimento feito por Torres, A. L. et al.
(2012) onde as sementes de cafeeiro plantadas na mistura Borra de
Café + Substrato Padrão germinaram 30 dias antes das  sementes
plantadas em substrato constituído de borra de café, onde aos 150
dias quando encerrou seu experimento apenas 71,88% haviam
germinado, enquanto o substrato mais borra havia alcançado 93,75%.

Aos 40 dias pós plantio, deu-se por encerrado o experimento
após observar o início da mortalidade das plantas e o amarelecimento
de algumas, essa paralização no desenvolvimentos segundo Minami
(1995) e Torres, A. J. et al. (2012), pode estar ligada a composição e
qualidade fisioquímica do substrato que é um componente sensível
que afeta diretamente  o resultado final esperado, provocando
desenvolvimento irregular da cultura, podendo afetar a germinação.

O fator substrato pode ter sido o principal influenciador na
amostragem final, aos quarenta dias, onde buscou analisar a
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quantidade de folhas presente nas plantas e a tomada de altura
(folhas + raiz), porém ao serem somadas e submetidas a análise de
variância e teste de tukey a 5% não houve diferença significativa
entre os tratamentos conforme observado nas tabelas 4 e 5.

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente
entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Uma alternativa de contornar os fatores analisados aos quarenta
dias pós plantio, pode ser a adubação orgânica avaliada por Vitti, M.
R. et al. (2007), onde constatou que 20 gramas de vermicomposto
bovino contribuiu para um ganho no diâmetro vertical e horizontal
de rabanetes.  Isso também foi observado por Bonella, G. D. et al
(2017) ao avaliar o efeito de adubação orgânica na produção de
rabanetes, o efeito residual da adubação de esterco bovino foi o
que apresentou maior qualidade das raízes, tendo porém que realizar
uma nova adubação orgânica.
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3. CONCLUSÃO

Concluo que para este experimento o tratamento 3 onde foi
utilizado 50% de borra de café e 50% de terra vegetal, foi o que
apresentou melhor resultado ao avaliar a germinação das sementes,
porém o substrato sugerido não deve ser utilizado como única fonte
nutricional no desenvolvimento pleno da cultura, outras fontes de
nutrição, como o esterco bovino, compostado ou não pode ser uma
alternativa de complementar o déficit nutricional do substrato.

A utilização de 100% de  borra de café, conforme o tratamento 1
como única fonte nutricional e local de crescimento da planta
(substrato), não apresentou resultado satisfatório, a cafeína, por
ser um composto fenólico, pode ter sido o causador do atraso no
desenvolvimento e germinação das plantas por conta do alto teor
contido no substrato.
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NORMAS PARA REDAÇÃO DOS ARTIGOS
CIENTÍFICOS QUE SERÃO SUBMETIDOS PARA

AVALIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO XXIII
SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS APLICADAS E II
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA FAEF

TÍTULO – EM FONTE TIMES NEW ROMAN, 12, CAIXA
ALTA, NEGRITO E CENTRALIZADO

SILVA, João¹
SOUZA, André²

RESUMO
O resumo deverá ser escrito em Times New Roman
tamanho 10 com letras minúsculas com espaçamento
entre linhas simples e sem recuo na primeira linha. Será
escrito em parágrafo único justificado com no máximo
100 palavras.
Palavras chave: de três a cinco palavras-chave que
identificam o trabalho, colocadas em ordem alfabética.

ABSTRACT
O abstract deve seguir uma tradução fiel do resumo,
obedecendo às mesmas normas, configurações.
Keywords: deve ser uma tradução fiel das palavras-chave.

      Autores:
    Máximo 4
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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Os trabalhos deverão ser submetidos no site www.faef.br

Só serão aceitos artigos de inscritos no XXIII Simpósio de
Ciências Aplicadas e a II do Simpósio Internacional da FAEF.
Maiores informações: nupes@faef.br

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 420, via de acesso a Garça, km 1,
CEP 17400-000, Garça/SP - Telefone: (14) 3407-8000

www.faef.br / florestal@faef.br
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O QUE É O CREA SP?

É uma autarquia voltada à fiscalização do exercício e das
atividades profissionais, vinculada ao Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia – CONFEA, constituindo serviço público federal;

É formado pelos profissionais que nele se registram:-
engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas,
tecnólogos e técnicos de nível médio; sendo que os próprios
profissionais fiscalizam a atividade de seus pares;

Tem como objetivo a proteção à sociedade: por meio da
fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e
das atividades profissionais da área tecnológica, trabalha para
assegurar serviços de qualidade à população;

Fiscaliza em caráter preventivo e orientativo: verifica
documentações relativas ao trabalho de empresas e profissionais
registrados, realiza diligências planejadas e atende denúncias da
sociedade;

Habilita os profissionais da área tecnológica, devidamente
formados em cursos reconhecidos, ao exercício de suas profissões;

Junto às associações profissionais, estimula a valorização
da atividade tecnológica por meio de seu aperfeiçoamento constante;

Assim como os outros conselhos profissionais, o CREA SP
não recebe subsídios financeiros do Governo, sua renda está
exclusivamente nas taxas administrativas e anuidades que
pessoas físicas e jurídicas pagam e nas ARTs preenchidas e
dev idamente recolhidas  pelos profiss ionais e empresas
registradas no Conselho;

Está presente em todo o Estado de São Paulo, com Inspetorias
modernas e visualmente padronizadas. Suas portas estão abertas
aos profissionais e à sociedade.

POR QUE PRECISO ME REGISTRAR?

O registro é obrigatório por lei. Para exercer as profissões
da área tecnológica ligadas ao Sistema CONFEA/CREA (Engenharia,



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      411

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Agronomia, Geologia, Geografia, Meteorologia, etc) é necessário o
registro profissional;

O registro é a comprovação legal das suas reais atribuições
profissionais conferidas pelo diploma de graduação emitido por
instituição de ensino cadastrada no CREA SP e o habilita a exercera
profissão; a escola qualifica e o Conselho habilita;

Ajuda a combater o mau exercício das atividades tecnológicas
por profissionais não habilitados ou leigos;

Seu registro auxilia o CREA SP no mapeamento dos
profissionais de cada modalidade por Região do Estado, propiciando
a identificação de necessidades específicas e a realização de ações
pontuais de fiscalização e aprimoramento profissional;

É um ato de conscientização profissional e de fortalecimento
das carreiras da área tecnológica;

O registro também é obrigatório para as empresas que
desenvolvam atividades afetas às profissões citadas.

LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL SISTEMA
CONFEA/CREA

LEI ESTADUAL Nº 2.022 de 27 de dezembro de 1924 –
Regulamenta o exercício da profissão de engenheiro, arquiteto e
agrimensor.

DECRETO FEDERAL Nº 23.196, DE 12 DE OUTUBRO DE 1933 –
Regula o exercício da profissão agronômica e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 23.569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933 – Regula o
exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor.

DECRETO FEDERAL Nº 90.922, DE 6 DE FEVEREIRO DE 1985 –
Regulamenta a Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, que dispõe
sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola
de nível médio ou de 2º grau.

DECRETO FEDERAL Nº 92.290, DE 10 DE JANEIRO DE 1986 –
Regulamenta a Lei nº 7.399, de 04 de novembro de 1095, que altera
a redação da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a
profissão de Geógrafo.
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DECRETO LEI Nº 92.530, DE 9 DE ABRIL DE 1986 – Regulamenta a
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a
especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de
Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de Segurança do
Trabalho e dá outras providências.

DECRETO-LEI Nº 8.620, DE 10 DE JANEIRO DE 1946 - Dispõe sobre
a regulamentação do exercício de profissões de engenheiro, de
arquiteto e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 11 de
dezembro de 1933. E dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 4.076, DE 23 DE JUNHO DE 1961 – Regula o
exercício da profissão de geólogo.

LEI FEDERAL Nº 4.950-A, DE 22 DE ABRIL DE 1966 – Dispõe sobre
a remuneração de profissionais diplomados engenharia, Química,
Arquitetura e Veterinária.

LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 – Regula o
exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências. LEI FEDERAL Nº 5.524, DE 5
DE NOVEMBRO DE 1968 – Dispõe sobre o exercício da profissão de
Técnico Industrial de nível médio.

LEI FEDERAL Nº 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977 – Institui a
“Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços
de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA,
de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 6.664, DE 26 DE JUNHO DE 1979 – Disciplina a
profissão de Geógrafo e dá outras providências.

LEI FEDERAL Nº 6.835, DE 14 DE OUTUBRO DE 1980 – Dispõe
sobre o exercício da profissão de Meteorologista, e dá outas
providências.

LEI FEDERAL Nº 7.399, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1985 – Altera a
redação da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a
profissão de Geógrafo.

LEI FEDERAL Nº 7.410, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985 – Dispõe
sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos Engenharia de
Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de Segurança do
Trabalho, e dá outas providências.
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LEI FEDERAL Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000 – Dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras
providências.

LEI FEDERAL Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000 – Estabelece
normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUNHO DE 1973 – Discrimina atividades
das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura
e Agronomia.

RESOLUÇÃO Nº 1.002, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002 - Adota o
Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e dá outras
providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.010, DE 22 DE AGOSTO DE 2005 - Dispõe sobre
a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades,
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do
exercício profissional.

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009 - Dispõe
sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico
Profissional e dá outras providências.

RESOLUÇÃO Nº 1.008, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2004 - Dispõe sobre
os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos
processos de infração e aplicação de penalidades.

RESOLUÇÃO Nº 1.073, DE 19 DE ABRIL DE 2016 - Regulamenta a
atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação
profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea
para efeito de fiscalização do exercício profissional no âmbito da
Engenharia e da Agronomia.

RESOLUÇÃO Nº 1.092, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017 - Altera a
resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que “dispõe sobre a
Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico
Profissional”.

RESOLUÇÃO Nº 1.094, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. Dispõe sobre
a adoção do Livro de Ordem de obras e serviços das profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.
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RESOLUÇÃO Nº 218/1973 - Discrimina atividades das
diferentes modalidades profissionais da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional
correspondente às diferentes modalidades da Engenharia,
Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam
designadas as seguintes atividades: Atividade 01 - Supervisão,
coordenação e orientação técnica;

Atividade 02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;

Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;

Atividade 04 - Assistência, assessoria e consultoria;

Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico;

Atividade 06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo
e parecer técnico;

Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica;

Atividade 08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio
e divulgação técnica; extensão;

Atividade 09 - Elaboração de orçamento;

Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;

Atividade 11 - Execução de obra e serviço técnico;

Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;

Atividade 13 - Produção técnica e especializada;

Atividade 14 - Condução de trabalho técnico;

Atividade 15 - Condução de equipe de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção;

Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
Atividade 18 - Execução de desenho técnico.

Art. 3º - Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a aeronaves, seus sistemas e seus
componentes; máquinas, motores e equipamentos; instalações
industriais e mecânicas relacionadas à modalidade; infraestrutura
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aeronáutica; operação, tráfego e serviços de comunicação de
transporte aéreo; seus serviços afins e correlatos;

Art. 4º - Compete ao ENGENHEIRO AGRIMENSOR:

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º
desta Resolução, referente a levantamentos topográficos,
batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; locação de:

a) loteamentos;

b) sistemas de saneamento, irrigação e drenagem;

c) traçados de cidades;

d) estradas; seus serviços afins e correlatos.

II - o desempenho das atividades 06 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º
desta Resolução, referente a arruamentos, estradas e obras
hidráulicas; seus serviços afins e correlatos.

Art. 5º - Compete ao ENGENHEIRO AGRÔNOMO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins rurais
e suas instalações complementares; irrigação e drenagem para fins
agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhoramento animal e vegetal;
recursos naturais renováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa
sanitária; química agrícola; alimentos; tecnologia de transformação
(açúcar, amidos, óleos, laticínios, vinhos e destilados);
beneficiamento e conservação dos produtos animais e vegetais;
zimotecnia; agropecuária; edafologia; fertilizantes e corretivos;
processo de cultura e de utilização de solo; microbiologia agrícola;
biometria; parques e jardins; mecanização na agricultura;
implementos agrícolas; nutrição animal; agrostologia; bromatologia
e rações; economia rural e crédito rural; seus serviços afins e
correlatos.

Art. 6º - Compete ao ENGENHEIRO CARTÓGRAFO ou ao ENG.
DE GEODÉSIA E TOPOGRAFIA ou ao ENG. GEÓGRAFO:

I - o desempenho das atividades 01 a 12 e 14 a 18 do artigo 1º
desta Resolução, referentes a levantamentos topográficos,
batimétricos, geodésicos e aerofotogramétricos; elaboração de cartas
geográficas; seus serviços afins e correlatos.

Art. 7º - Compete ao ENGENHEIRO CIVIL ou ao ENG. DE
FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO:
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I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos
e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de água e
de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques; drenagem
e irrigação; pontes e grandes estruturas; seus serviços afins e
correlatos.

Art. 8º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA ou ao ENG.
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTÉCNICA:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes à geração, transmissão, distribuição e
utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas
elétricas; sistemas de medição e controle elétricos; seus serviços
afins e correlatos.

Art. 9º - Compete ao ENGENHEIRO ELETRÔNICO ou ao ENG.
ELETRICISTA, MODALIDADE ELETRÔNICA ou ao ENG. DE
COMUNICAÇÃO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a materiais elétricos e eletrônicos;
equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de comunicação e
telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e
eletrônico; seus serviços afins e correlatos.

Art. 10 - Compete ao ENGENHEIRO FLORESTAL:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a engenharia rural; construções para fins
florestais e suas instalações complementares, silvimetria e
inventário florestal; melhoramento florestal; recursos naturais
renováveis; ecologia, climatologia, defesa sanitária florestal;
produtos florestais, sua tecnologia e sua industrialização;
edafologia; processos de utilização de solo e de floresta;
ordenamento e manejo florestal; mecanização na floresta;
implementos florestais; economia e crédito rural para fins
florestais; seus serviços afins e correlatos.

Art. 11 - Compete ao ENGENHEIRO GEÓLOGO ou GEÓLOGO:

I - o desempenho das atividades de que trata a Lei nº 4.076, de
23 JUN 1962.

Art. 18 - Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA:
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I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes a controle sanitário do ambiente; captação e
distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle
de poluição; drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços
afins e correlatos.

Art. 19 - Compete ao ENGENHEIRO TECNÓLOGO DE ALIMENTOS:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes à indústria de alimentos; acondicionamento,
preservação, distribuição, transporte e abastecimento de produtos
alimentares; seus serviços afins e correlatos.

Art. 20 - Compete ao ENGENHEIRO TÊXTIL:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, referentes à indústria têxtil; produtos têxteis, seus
serviços afins e correlatos.

Art. 22 - Compete ao ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO:

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades
profissionais;

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta
Resolução, desde que enquadradas no desempenho das atividades
referidas no item I deste artigo.

Art. 23 - Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou
TECNÓLOGO:

I - o desempenho das atividades 09 a 18 do artigo 1º desta
Resolução, circunscritas ao âmbito das respectivas modalidades
profissionais;

II - as relacionadas nos números 06 a 08 do artigo 1º desta
Resolução, desde que enquadradas no desempenho das atividades
referidas no item I deste artigo.

Art. 25 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividades
além daquelas que lhe competem, pelas características de seu
currículo escolar, consideradas em cada caso, apenas, as disciplinas
que contribuem para a graduação profissional, salvo outras que
lhe sejam acrescidas em curso de pós-graduação, na mesma
modalidade.
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RESOLUÇÃO Nº 1.002/2002 - Código de ética
profissional da engenharia, da arquitetura, da
agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia

1. PROCLAMAÇÃO

As Entidades Nacionais representativas dos profissionais da
Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia
e da Meteorologia pactuam e proclamam o presente Código de Ética
Profissional.

5. DOS DEVERES

Art. 9º No exercício da profissão são deveres do profissional:

I – ante o ser humano e seus valores:

a) oferecer seu saber para o bem da humanidade;

b) harmonizar os interesses pessoais aos coletivos;

c) contribuir para a preservação da incolumidade pública;

d) divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e
tecnológicos inerentes à profissão.

II – ante à profissão:

a) identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão;

b) conservar e desenvolver a cultura da profissão;

c) preservar o bom conceito e o apreço social da profissão;

d) desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas
atribuições e de sua capacidade pessoal de realização;

e) empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido
da consolidação da cidadania e da solidariedade profissional e da
coibição das transgressões éticas.

III – nas relações com os clientes, empregadores e
colaboradores:

a) dispensar tratamento justo a terceiros, observando o
princípio da equidade;

b) resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu
cliente ou empregador, salvo em havendo a obrigação legal da
divulgação ou da informação;
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c) fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade
e propaganda pessoal;

d) atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais
e periciais;

e) considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços,
ofertando-lhe, sempre que possível, alternativas viáveis e adequadas
às demandas em suas propostas;

f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às
prescrições técnicas e as consequências presumíveis de sua
inobservância;

g) adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do
cliente e às normas vigentes aplicáveis.

IV – nas relações com os demais profissionais:

a) Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o
princípio da igualdade de condições;

b) manter-se informado sobre as normas que regulamentam o
exercício da profissão;

c) preservar e defender os direitos profissionais.

V – Ante o meio:

a) orientar o exercício das atividades profissionais pelos
preceitos do desenvolvimento sustentável;

b) atender, quando da elaboração de projetos, execução de
obras ou criação de novos produtos, aos princípios e recomendações
de conservação de energia e de minimização dos impactos
ambientais;

c) considerar em todos os planos, projetos e serviços as
diretrizes e disposições concernentes à preservação e ao
desenvolvimento dos patrimônios sociocultural e ambiental.

6. DAS CONDUTAS VEDADAS

Art. 10 No exercício da profissão, são condutas vedadas ao
profissional:

I – ante ao ser humano e a seus valores:

a) descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres
do ofício;
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b) usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de
função de forma abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir
vantagens pessoais;

c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica
ou qualquer ato profissional que possa resultar em dano às pessoas
ou a seus bens patrimoniais.

II – ante a profissão:

a) aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para
os quais não tenha efetiva qualificação;

b) utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de
exclusividade de direito profissional;

c) omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a
ética profissional.  III – nas relações com os clientes, empregadores
e colaboradores: a) formular proposta de salários inferiores ao
mínimo profissional legal;

b) apresentar proposta de honorários com valores vis ou
extorsivos ou desrespeitando tabelas de honorários mínimos
aplicáveis;

c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção
de vantagens indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos;

d) usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o
legítimo acesso dos colaboradores às devidas promoções ou ao
desenvolvimento profissional;

e) descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho
sob sua coordenação;

f) suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem
prévia comunicação;

g) impor ritmo de trabalho excessivo ou, exercer pressão
psicológica ou assédio moral sobre os colaboradores.

IV – nas relações com os demais profissionais:

a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida
autorização de seu titular, salvo no exercício do dever legal;

b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou
profissão;

c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro
profissional ou profissão;
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d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra
os direitos de outro profissional.

V – ante o meio:

a) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou
qualquer ato profissional que possa resultar em dano ao ambiente
natural, à saúde humana ou ao patrimônio cultural.

8. DA INFRAÇÃO ÉTICA

Art. 13 Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo
profissional que atente contra os princípios éticos, descumpra os
deveres do ofício, pratique condutas expressamente vedadas ou lese
direitos reconhecidos de outrem. Art. 14 A tipificação da infração
ética para efeito de processo disciplinar será estabelecida, a partir
das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma que a
lei determinar.

RESOLUÇÃO Nº 1.073/2016 - GLOSSÁRIO DE TERMOS
TÉCNICOS – ANEXO I

Este glossário é de natureza específica, não devendo prevalecer
entendimentos distintos dos termos nele apresentados, embora
aplicáveis em outros contextos.

Anteprojeto – atividade que envolve a materialização do esboço
preliminar de um projeto.

Análise – atividade que envolve a determinação das partes
constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza ou avaliar
seus aspectos técnicos.

Arbitragem – atividade que constitui um método alternativo para
solucionar conflitos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido
entre profissionais da confiança das partes envolvidas, versados na
matéria objeto da controvérsia.

Assessoria – atividade que envolve a prestação de serviços por
profissional que detém conhecimento especializado em determinado
campo profissional, visando ao auxílio técnico do profissional
responsável pela execução de obra ou serviço. (NR)
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Assistência – atividade que envolve a prestação de serviços em
geral, por profissional que detém conhecimento especializado em
determinado campo de atuação profissional, visando a suprir
necessidades técnicas da execução de obra ou serviço. (NR)

Auditoria – atividade que envolve o exame e a verificação de
obediência a condições formais estabelecidas para o controle de
processos e a lisura de procedimentos.

Avaliação – atividade que envolve a determinação técnica do
valor qualitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de um
empreendimento.

Coleta de dados – atividade que consiste em reunir, de maneira
consistente, dados de interesse para o desempenho de tarefas de
estudo, planejamento, pesquisa, desenvolvimento, experimentação,
ensaio, e outras afins.

Condução – atividade de comandar a execução, realizada por
outros responsáveis técnicos, do que foi previamente determinado.
(NR)

Consultoria – atividade de prestação de serviços de
aconselhamento, mediante exame de questões específicas, e
elaboração de parecer ou trabalho técnico pertinente, devidamente
fundamentado, com a finalidade de subsidiar a ação do responsável
técnico pela execução de obra ou serviço. (NR)

Controle de qualidade – atividade de fiscalização exercida sobre
o processo produtivo visando a garantir a obediência a normas e
padrões previamente estabelecidos, obter elementos para a
aceitação ou rejeição do produto, bem como corrigir eventuais
desvios de especificação.

Coordenação – atividade exercida no sentido de garantir a
execução da obra ou serviço pelo responsável técnico segundo
determinada ordem e método previamente estabelecidos.
Desempenho de cargo ou função técnica – atividade exercida de
forma continuada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato
de nomeação, designação ou contrato de trabalho.

Desenvolvimento – atividade que leva à consecução de modelos
ou protótipos, ou ao aperfeiçoamento de dispositivos, equipamentos,
bens ou serviços, a partir de conhecimentos obtidos através da
pesquisa científica ou tecnológica.
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Dimensionamento – atividade que implica calcular ou
preestabelecer as dimensões ou proporções de uma obra ou serviço.

Direção – atividade técnica de determinar, comandar e
essencialmente decidir durante a consecução de obra ou serviço.

Detalhamento – atividade que implica a representação de formas
sobre uma superfície, desenvolvendo o projeto de detalhes
necessários à materialização de partes de um projeto, o qual já
definiu as características gerais da obra ou serviço.

Divulgação técnica – atividade de difundir, propagar ou publicar
matéria de conteúdo técnico.

Elaboração de orçamento – atividade realizada com
antecedência, que envolve o levantamento de custos, de forma
sistematizada, de todos os elementos inerentes à execução de
determinado empreendimento.

Ensaio – atividade que envolve o estudo ou a investigação sumária
de aspectos técnicos ou científicos de determinado assunto.

Ensino – atividade cuja finalidade consiste na transmissão de
conhecimento de maneira formal. Equipamento – instrumento,
máquina ou conjunto de dispositivos operacionais necessário para a
execução de atividade ou operação determinada.

Especificação – atividade que envolve a fixação das
características, condições ou requisitos relativos a materiais,
equipamentos, instalações ou técnicas de execução a serem
empregados em obra ou serviço técnico.

Estudo – atividade que envolve simultaneamente o levantamento,
a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de natureza
diversa, necessários à execução de obra ou serviço técnico, ou ao
desenvolvimento de métodos ou processos de produção, ou à
determinação preliminar de características gerais ou de viabilidade
técnica, econômica ou ambiental.

Execução – atividade em que o profissional, por conta própria ou
a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à
materialização do que é previsto nos projetos de um serviço ou obra.

Execução de desenho técnico – atividade que implica a
representação gráfica por meio de linhas, pontos e manchas, com
objetivo técnico.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

424      Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Experimentação – atividade que consiste em observar
manifestações de um determinado fato, processo ou fenômeno, sob
condições previamente estabelecidas, coletando dados e analisando-
os com vistas à obtenção de conclusões.

Extensão – atividade que envolve a transmissão de conhecimentos
técnicos pela utilização de sistemas informais de aprendizado.

Fabricação – atividade que envolve a transformação de matérias-
primas em produtos.

Fiscalização – atividade que envolve a inspeção e o controle
técnicos sistemáticos de obra ou serviço, com a finalidade de
examinar ou verificar se sua execução por um responsável técnico
obedecendo ao projeto, às especificações e aos prazos estabelecidos.

Gestão – conjunto de atividades que englobam o gerenciamento
da concepção, da elaboração, do projeto, da execução, da avaliação,
da implementação, do aperfeiçoamento e da manutenção de bens e
serviços e de seus processos de obtenção.

Inspeção – atividade que envolve vistorias, exames ou avaliações
das condições técnicas, de uso e de manutenção do objeto
inspecionado, visando a orientar a manutenção e corrigir as anomalias
e falhas da mesma.

Instalação – atividade de dispor ou conectar convenientemente
conjunto de dispositivos necessários a determinada obra ou serviço
técnico, em conformidade com instruções determinadas.

Laudo – peça na qual, com fundamentação técnica, o profissional
habilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as suas
conclusões ou avalia o valor de bens, direitos, ou empreendimentos.

Manutenção – atividade que implica conservar aparelhos,
máquinas, equipamentos e instalações em bom estado de conservação
e operação.

Mensuração – atividade que envolve a apuração de aspectos
quantitativos de determinado fenômeno, produto, obra ou serviço
técnico, num determinado período de tempo.

Montagem – operação que consiste na reunião de componentes,
peças, partes ou produtos que resulte em dispositivo, produto ou
unidade autônoma que venha a tornar-se operacional, preenchendo
a sua função.
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Monitoramento – atividade de examinar, acompanhar, avaliar e
verificar a obediência a condições previamente estabelecidas para
a perfeita execução ou operação de obra ou serviço executado por
um responsável técnico.

Normalização – ver “Padronização”.

Obra – resultado da execução, da operacionalização de projeto
ou do planejamento elaborado visando à consecução de determinados
objetivos.

Operação – atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar
o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para
produzir determinados efeitos ou produtos.

Orientação técnica – atividade de acompanhar o desenvolvimento
de uma obra ou serviço, segundo normas específicas, visando a fazer
cumprir o respectivo projeto ou planejamento.

Padronização – atividade que envolve a determinação ou o
estabelecimento de características ou parâmetros, visando à
uniformização de processos ou produtos.

Parecer técnico – expressão de opinião tecnicamente
fundamentada sobre determinado assunto emitida por especialista.

Perícia – atividade que envolve a apuração das causas que
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos, na qual
o profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua
trabalho técnico visando à emissão de um parecer ou laudo técnico,
compreendendo: levantamento de dados, realização de análise ou
avaliação de estudos, propostas, projetos, serviços, obras ou produtos
desenvolvidos ou executados por outrem.

Pesquisa – atividade que envolve investigação minudente,
sistemática e metódica para elucidação dos aspectos técnicos ou
científicos de determinado fato, processo ou fenômeno.

Planejamento  – atividade que envolve a formulação
sistematizada de um conjunto de decisões devidamente integradas,
expressas em objetivos e metas, e que explicita os meios disponíveis
ou necessários para alcançá-los, num dado prazo.

Produção - Atividade que envolve a fabricação ou a produção de
riquezas, extraídas da natureza ou trabalhadas industrialmente.

Produção técnica especializada – atividade em que o
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profissional, por conta própria ou a serviço de terceiros, efetua
qualquer operação industrial ou agropecuária que gere produtos
acabados ou semiacabados, isoladamente ou em série.

Projeto – representação gráfica ou escrita necessária à
materialização de uma obra ou instalação, realizada através de
princípios técnicos, arquitetônicos ou científicos, visando à
consecução de um objetivo ou meta, adequando-se aos recursos
disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade da
decisão.

Reforma – atividade que implica recuperar uma parte ou o todo
de uma obra, alterando ou não algumas de suas características.

Reparo – atividade que implica recuperar ou consertar obra,
equipamento ou instalação avariada mantendo suas características
originais.

Restauração – atividade que implica a recuperação total de uma
obra, mantendo as suas características iniciais.

Serviço Técnico – desempenho de atividades técnicas no campo
profissional.

Supervisão – atividade de acompanhar, analisar e avaliar, a partir
de um plano funcional superior, o desempenho dos responsáveis
técnicos pela execução obras ou serviços.

Trabalho Técnico – desempenho de atividades técnicas
coordenadas, de caráter físico ou intelectual, necessárias à realização
de qualquer serviço, obra, tarefa, ou empreendimento especializado.

Treinamento – atividade cuja finalidade consiste na transmissão
de competências, habilidades e destreza, de maneira prática.

Vistoria – atividade que envolve a constatação de um fato,
mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos
elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o
motivaram.

DATAS COMEMORATIVAS – CREA SP

Janeiro

31 Dia do Engenheiro Ambiental
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Fevereiro

02 Dia do Agente Fiscal

Março

08 Dia Internacional da Mulher

21 Dia Mundial das Florestas

22 Dia Mundial da Água

23 Dia Mundial da Meteorologia

26 Dia do Construtor

Abril

10 Dia do Engenheiro Metalurgista, dia do Engenheiro Militar

15 Dia Nacional da Conservação do Solo

21 Dia de Tiradentes

22 Dia Internacional do Planeta Terra

Maio

01 Dia do Trabalho

06 Dia do Engenheiro Cartógrafo

19 Aniversário do Crea-SP

29 Dia do Geógrafo

30 Dia do Geólogo

Junho

04 Dia do Engenheiro Agrimensor

05 Dia do Engenheiro Mecânico (PL-2634/2017) e dia Mundial
do Meio Ambiente e da Ecologia.

23 Dia Internacional das Mulheres na Engenharia

29 Dia do Engenheiro de Petróleo

Julho

10 Dia do Engenheiro de Minas
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12 Dia do Engenheiro Florestal

13 Dia do Engenheiro Sanitarista

14 Dia do Engenheiro de Aquicultura

20 Dia Pan-americano do Engenheiro

Agosto

12 Dia Nacional dos Direitos Humanos

Setembro

07 Dia da Independência do Brasil

11 Dia Nacional do Cerrado

12 Dia do Técnico Têxtil

20 Dia do Engenheiro Químico

21 Dia Internacional da Paz e Dia Nacional de Luta da Pessoa
com Deficiência.

23 Dia do Técnico Industrial – Dia do Técnico em Edificações

Outubro

05 Dia Mundial da Arquitetura

12 Dia do Engenheiro Agrônomo e de Nossa Senhora Aparecida
(Padroeira do brasil) e Dia das Crianças

14 Dia do Meteorologista

16 Dia do Engenheiro de Alimentos e da Ciência e da Tecnologia

25 Dia dos Profissionais do Sistema Confea/Crea (Dia do Frei
Galvão – Dia da Construção Civil)

27 Dia do Engenheiro Agrícola

28 Dia do Engenheiro Aeronáutico

Novembro

02 Dia de Finados

05 Dia do Técnico em Eletrônica -  Dia do Técnico Agrícola

08 Dia Mundial do Urbanismo – Dia do Urbanista



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      429

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

12 Dia Nacional do Inventor

15 Dia da Proclamação da República

20 Dia da Consciência Negra

23 Dia Nacional do Eng Eletricista

24 Dia do Tecnólogo das Áreas de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia

27 Dia Nacional do Engenheiro de Segurança do Trabalho – Dia do
Técnico de Segurança do Trabalho

30 Dia do Estatuto da Terra

Dezembro

7 Dia do aniversário da Mútua

10 Dia Internacional dos Direitos Humanos

11 Dia do Engenheiro, do Arquiteto e do Agrimensor. Dia do
Aniversário do CONFEA

13 Dia do Engenheiro Avaliador – Dia do Perito de Engenharia

14 Dia do Engenheiro de Pesca

17 Dia do Engenheiro de Produção
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