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A IMPORTÂNCIA DA ARBORIZAÇÃO NO MEIO
URBANO: REVISÃO DE LITERATURA

 SILVA, Felipe Átila de Oliveira1,

GARCIA, Rodolfo D’Aloia2.
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RESUMO

Atualmente a arborização urbana está sendo incluída nos Planos
Diretores de alguns municípios no Brasil, visto que foi percebido os
benefícios gerados em decorrência da presença do estrato arbóreo,
como a presença de sombra, amenização do temperatura, geração
do bem-estar humano, criação de ambientes de lazer em praças,
participa indiretamente da economia de energia na utilização de
eletrodomésticos que visam diminuir refrescar o ambiente. Apesar
de sua importância, a legislação brasileira se mostra alheia em nível
federal para que haja a criação de uma Política Nacional da
Arborização Urbana que estabeleceria todos os requisitos exigindo a
implantação adequada da arborização.

Palavras chave: arborização, áreas verdes, ambiente urbano.

ABSTRACT

Currently, urban afforestation is being included in the Master
Plans of some municipalities in Brazil, as the benefits generated as



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

a result of the presence of the tree strata were perceived, such as
the presence of shade, lowering the temperature, generating human
well-being, creating leisure environments in squares, indirectly
participates in energy savings in the use of home appliances that
aim to decrease refreshing the environment. Despite its importance,
Brazilian legislation is foreign to the federal level so that there is
the creation of a National Policy on Urban Forestation that would
establish all requirements requiring the proper implementation of
forestation.

Keywords: afforestation, green areas, urban environment.

1. INTRODUÇÃO

A arborização deve ser entendida como elemento essencial para
proteção do meio urbano, principalmente em cidades localizadas na
zona tropical, pois apresentam temperaturas do ar mais elevadas e
as árvores traz efeitos positivos na absorção da radiação solar, através
de folhas e ramos, minimizando as condições do microclima local.
Além disso, as árvores propiciam sombreamento (através da copa),
auxilia na ventilação, minimização do impacto da chuva no solo,
redução da incidência da radiação solar e consequentemente auxiliam
na manutenção do ciclo da água, garantindo a sustentação do solo
(em locais com declive acentuado e barrancos), impedindo a erosão
do solo através da fixação e desenvolvimento das raízes e também
contribuindo para o equilíbrio das obras de engenharia.

Para que a arborização faça de forma eficiente seu papel no
ambiente urbano é importante que seja implantada de forma
adequada, se atentando à escolha das espécies utilizadas,
averiguando suas características físicas, (copa, tronco, raízes, flores,
frutos e folhas) fenológica (épocas de floração, frutificação, queda
das folhas, dispersão e polinização), seu desenvolvimento natural,
os problemas relativos a toxidez, a rusticidade, a resistência, a
desrama natural; além de considerar fatores relacionados a área
urbanizada, como: a largura da calçada, a rede de infraestrutura, o
clima, o solo e a umidade (PAIVA, 2000).

De acordo com Porto e Brasil (2013), as árvores das áreas
urbanizadas estão sob constante estresse em função da dinâmica
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urbana e de ações antrópicas inadequadas, tornando-as mais
vulneráveis do que no ambiente natural, esse fator também é um
ponto importante a se considerar na elaboração do projeto de
implantação dos indivíduos, já que as árvores também devem
apresentar aspectos harmoniosos quando inseridos nos ambientes já
urbanizados de modo a destacar as estruturas e não escondê-las.

Apesar deste assunto ser debatido a muitos anos, a legislação
brasileira na esfera federal se mantém alheia ao tema, ainda mais
se tratando de não haver a existência de uma Política Nacional de
Arborização Urbana abrangendo todo o país que estabeleceria a
implantação e manutenção da arborização de forma adequada
(NESPOLO et al., 2020).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 A arborização urbana e sua importância na qualidade de vida

A arborização urbana visa integrar harmonicamente o
componente natural (vegetação de porte aéreo), com os elementos
construídos (casas, prédios, etc) dentro de um determinado processo
histórico-social. Sendo a arborização viária a mais importante devido
seu papel na manutenção do equilíbrio físico-ambiental das cidades
influenciando diretamente na qualidade de vida da sociedade (BORBA,
2006). Porto e Brasil (2013) também acrescentam que a arborização
urbana também é elemento de contemplação, fornecedora de flores
e frutos atrativos e comestível ou não para animais e humanos, e
centro de configuração paisagística, servindo como ponto de
referência para orientação e identificação para chegada em locais
dentro das cidades.

Uma cidade bem arborizada detém de vários benefícios
ambientais, pois quanto mais arborizada, mais benefícios essa cidade
terá na saúde ambiental do ecossistema urbano (MENEGUETTI, 2003).
Dentre os benefícios ambientais, podem ser citados: de ordem
ecológica (clima e poluição), biológica (saúde física do homem) e
psicológica (saúde mental do homem), também os benefícios de
ordem econômica e os benefícios voltados ao bem-estar da população
relacionados ao lazer.
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Os benefícios de ordem ecológica estão diretamente relacionados
a mudança de microclima do ambiente arborizado, pois as árvores
promovem uma adequação na temperatura estabilizando o
microclima e gerando conforto térmico, através da redução das
amplitudes térmicas, mantendo o ambiente ameno, ampliando as
taxas de transpiração (aumento da capacidade de retenção
significativa de CO² no microclima urbana) e reduzindo a insolação
direta (através da sombra) (MILANO DALCIN, 2000).

Além disso, Mcpherson, Nowak e Rowntree (1994), acrescentam
a arborização causa variações no vento e na umidade do ar e também
diminui a radiação solar de onda longa, além de promover o uso de
espécies nativas da região das cidades, proporcionando certa
conservação da biodiversidade local, relacionado a isso, também há
influência no crescimento da vegetação rasteira e no aumento da
distribuição de insetos (devido ao aumento de alimento e abrigo),
fazendo melhor as funções de polinização e dispersão.

Os benefícios de ordem biológica e psicológica estão diretamente
ligados, pois ambos envolvem a saúde humana, já que um ambiente
mais arborizado promove um maior bem-estar, diminui a poluição
do ar e sonora (diminuição dos ruídos) local, causa conforto térmico
(diminuição da temperatura) (NICODEMO; PRIMAVESI, 2009).

Os benefícios econômicos se encontram de forma indireta,
relacionados principalmente na redução do consumo de energia em
habitações já que a arborização proporciona sombra das árvores,
nos dias ensolarados. Além disso, a arborização também está presente
em ambientes de lazer, como praças, onde podem ser utilizadas para
brincadeiras infantis, para caminhar, praticar esportes, contemplar
a natureza, assim como meditação, autoconhecimento, entre outros
(BORBA, 2006).

2.2 Planejamento da arborização urbana

Para que a arborização proporcione melhorias no ambiente
urbano, é necessário que haja um planejamento acerca de sua
organização nos espaços a serem ocupados pelas árvores,
principalmente que haja harmonia entre o aspecto vegetativo e físico
da árvore e o ambiente urbano. Não só na implantação, mas no
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planejamento também deve estar inserida a realização dos tratos
culturais, que são de suma importância, já que as árvores em
ambientes urbanos estão sob constante estresse em função da
dinâmica urbana e de ações antrópicas inadequadas, tornando-as
mais vulneráveis do que no ambiente natural (PORTO;BRASIL, 2013).

Apesar das árvores ocuparem bem os ambientes urbanos, o
planejamento da arborização deve usá-la para destacar as formas
arquitetônicas, os monumentos, as vias de circulação de veículos e
pedestres e as áreas verdes. Para isso, leva-se em conta as
características do local e seu entorno, incluindo-se nesta
caracterização a direção e o sentido dos ventos predominantes, o
percurso da insolação e a perspectiva de visualização (PORTO;BRASIL,
2013). Além disso, deve-se observar as diversas características da
espécie a ser implantada, como a taxa de crescimento, tipologia de
sementes, frutos e flores produzidas, se é caducifólia (queda das
folhas) ou não, e dar preferência a espécies nativas, por possuírem
mais facilidade de se adaptar a características que se relacionam
com a região (MUNEROLI; MASCARÓ, 2010).

Para o planejamento, as características dos espaços nortearão a
definição dos critérios de escolha e de localização da arborização,
analisando seu contexto urbanístico, distinguindo-se as
especificidades de cada zona ou bairro, centros históricos, áreas
turísticas, orlas e áreas residenciais, de comércio e serviço
(PORTO;BRASIL, 2013).

Além de considerar as definições de limites (largura das faixas
de rolamento e travessia de pedestres, posição do meio fio, largura
dos passeios, alinhamento das edificações, etc.); o perfil volumétrico
das edificações de entorno; a distância mínima entre os elementos
da arborização, a incidência geral da arborização urbana
circunvizinha já existente; condições de visualização do mobiliário
urbano (distância mínima aceitável para leitura da informação
urbana, justaposição dos elementos); e configuração geral da
paisagem do entorno (PORTO;BRASIL, 2013).

2.3 Legislação acerca da arborização urbana

Nos últimos anos, a arborização urbana vem sendo incorporada no
planejamento urbano, devido a funcionalidade de seus serviços
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ecossistêmicos que contribuem na qualidade de vida da população,
além de evitar o aumento de problemas relacionados ao meio ambiente.
Para isso, a criação de legislação e de diretrizes especificas podem
possibilitar sua devida implantação, de acordo com cada região do país.

É sabido que a maioria das cidades do Brasil, não tiveram
planejamento urbano estabelecido para que seu desenvolvimento e
expansão fossem realizados adequadamente, muito menos se
lembrava da arborização, dessa forma, o estabelecimento de
diretrizes, deve buscar a conciliação entre as árvores com os diversos
usos do solo urbano. O solo é um elemento importantíssimo para a
implantação da arborização pois onde estão incluídos os espaços
livres, estes serão destinados às áreas verdes públicas (BENINI;
MARTIN, 2010).

A Lei Federal nº 10.257/2001 denominada de Estatuto da Cidade
(EC) estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio
ambiental (BRASIL, 2001). Em seu art. 2 reforça que o uso do solo
deve evitar a deterioração das áreas urbanizadas e também que
evite a poluição e a degradação ambiental.

No art. 26 do EC, dispõe sobre o direito de preempção exercido
pelo Poder Público, dentre eles são citados: a criação de espaços
públicos de lazer e áreas verdes e a criação de unidades de
conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental
(em ambos estão incluídos a arborização). Na atual legislação
brasileira não existe uma Política Nacional de Arborização Urbana,
há apenas uma movimentação na legislação municipal de alguns
municípios que estabelecem a arborização em seus Planos Diretores
ou leis ambientais municipais que determinam algumas diretrizes e
medidas mais específicas (NESPOLO et al., 2020).

No atual cenário brasileiro, as legislações voltadas para a
arborização urbana (AU) não passa de Projetos de Lei – PLs, podendo
ser citadas: o PL n° 2.810/2003 (propôs alterar o EC incluindo a AU
no Plano Diretor) e o PL do Senado n° 396/2014 (propôs a alteração
do EC para dispor acerca da delimitação das áreas verdes urbanas
passíveis de reflorestamento como conteúdo mínimo do Plano
Diretor). Os dois PLs foram arquivados em 2008 e 2018,
respectivamente.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, foi percebido que a legislação federal
brasileira se mantém alheia quanto a aprovação de leis voltadas
para a arborização urbana e que ainda não houve nenhuma iniciativa
para a criação de uma Política Nacional de Arborização Urbana que
especifica como deve ser realizada a implantação, manutenção,
dentre outros requisitos e disposições que envolvem essa temática.
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RESUMO

A Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911) é atualmente, da
família Engraulidae, a espécie de maior importância comercial na
região sudeste do Brasil. Ocorrendo desde o delta do rio Orinoco na
Venezuela até Ponta da Cotinga, Paraná, Brasil, sendo que nos meses
de outubro a março (primavera e verão) é capturada em grandes
quantidades, correspondendo à época do ano em que a espécie,
formado por grandes cardumes, migra de águas marinhas para águas
continentais para a desova. Os estudos que tratam da espécie são,
em sua grande maioria, revisões sistemáticas, pouco se conhecendo
sobre a biologia e autoecologia, na sua área de ocorrência. Portanto
considerando a importância econômica e ecológica da espécie a
realização de uma revisão bibliográfica detalhada de vários aspectos
de sua biologia, contribuíra para uma melhor compreensão da
dinâmica populacional da espécie, servindo para uma adequada
administração deste importante recurso pesqueiro.

Palavras-chaves: Alimentação; Crescimento; Manjuba; Migração;
Reprodução.
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ABSTRACT

Anchoviella lepidentostole (Fowler, 1911) is currently, of the
Engraulidae family, the species of greatest commercial importance
in the southeastern region of Brazil. Occurring from the Orinoco
River delta in Venezuela to Ponta da Cotinga, Paraná, Brazil, from
October to March (spring and summer) it is captured in large
quantities, corresponding to the time of year when the species,
formed by large shoals, migrates from marine waters to continental
waters for spawning. The majority of studies dealing with the species
are systematic reviews, with little being known about biology and
autoecology in their area of   occurrence. Therefore, considering
the economic and ecological importance of the species, conducting
a detailed bibliographic review of various aspects of its biology, will
contribute to a better understanding of the population dynamics of
the species, serving for an adequate management of this important
fishing resource.

Keywords: Food; Growth; Manjuba; Migration; Reproduction.

1. INTRODUÇÃO

Peixes compreendem mais da metade de todas as espécies de
vertebrados existentes atualmente. Estima-se que foram descritas
em torno de 27.977 espécies de peixes, pertencentes a 515 famílias,
deste total aproximadamente 43% são espécies de águas interiores,
1% de peixes diádromos, que passam uma parte da vida em águas
interiores ou salobras e outra no mar, e 56% são espécies marinhas
(NELSON, 2006). Ao longo da costa do Brasil ocorrem 1.298 espécies
de peixes marinhos descritos. Todavia, o conhecimento sobre a
diversidade desta fauna é incompleto, como atestam as dezenas de
espécies de peixes descritas anualmente no Brasil e, portanto, é de
se prever que a riqueza total efetiva seja ainda muito maior (MENEZES
et al., 2003).

Os membros desse grupo exibem inegável importância ecológica
na estruturação e funcionamento dos ecossistemas marinhos,
ocorrendo em diversos níveis tróficos, desde detritívoros e
consumidores primários até predadores de topo, muitas vezes como
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espécies dominantes. Os peixes podem afetar a abundância, a
composição em espécies e a distribuição de comunidades de algas,
zooplâncton e invertebrados (HELFMAN et al., 1997). Também é
inegável a importância econômica dos peixes marinhos,
principalmente por sua participação preponderante na produção
pesqueira brasileira e mundial.

A produção brasileira de pescado tem apresentado dois padrões
de comportamento distintos. O período entre 1960 e 1985 foi marcado
por um crescimento expressivo, sendo que, em 1985, a produção
superou a marca de 971 mil toneladas. A partir de então, essa quantia
passou a reduzir-se continuamente. Em 1990, por exemplo, esse
montante foi de apenas 640,3 mil toneladas (FAO, 2010). Os sinais
de recuperação do setor são percebidos somente a partir de meados
da década de 1990, quando a produção apresenta taxa média de
4,51% ao ano (1996/2009). Esse padrão de crescimento tem se
mantido principalmente pela contribuição da aquicultura, que, no
período de 1996/2009, ascendeu a uma taxa média de 13,42% ao
ano, elevando a sua participação na produção nacional de 8,76%,
em 1996, para 33,50%, em 2009. A pesca extrativa, também, cresceu
neste mesmo período, mas em proporção inferior, retomando em
média 2,39% ao ano. A expectativa da produção brasileira para 2011
é de 1.430.000 toneladas, da qual a pesca extrativista deverá
participar com 60,14% e a aquicultura com 30,86% (FAO, 2010).

Com relação à distribuição, segundo categoria de produção, a
pesca artesanal foi responsável por 47,2% da produção total no ano
de 2007. A pesca empresarial (industrial), neste mesmo ano,
respondeu por 25,8%. Os 27% restantes foram derivados da aquicultura
que, ano após ano, vem aumentando a sua parcela de mercado,
acompanhando a tendência mundial (Lopes et al., 2010). Uma das
espécies mais capturadas pela frota artesanal na região sudeste do
Brasil é a Anchoviella lepidentostole, principalmente durante a
primavera e o verão, na região do rio Ribeira de Iguape, no estado
de São Paulo (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978; PAIVA FILHO  et al., 1986;
BENDAZOLI et al., 1990).

Anchoviella lepidentostole, conhecida vulgarmente como
manjuba, pertencente à família Engraulidae é um peixe de pequeno
porte, boca ampla, dentes pequenos, maxilar prolongado além da
margem posterior da orbita e nadadeiras sem espinhos. Olhos
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caracteristicamente mais próximos da ponta do focinho que dá
margem do opérculo (região pós-orbital da cabeça proporcionalmente
longa), possuindo uma larga e nítida faixa latitudinal prateada de
cada lado do corpo. A espécie ocorre no Atlântico Oeste, desde o
delta do rio Orinoco na Venezuela até Ponta da Cotinga, Paraná,
Brasil (FIGUEIREDO; MENEZES, 1978).

A safra da manjuba vai de outubro a março, correspondendo à
época do ano em que a espécie, formado por grandes cardumes,
migra de águas marinhas para águas continentais, onde são
capturadas principalmente por redes de meia água (manjubeiras),
aparelhos retangulares, de comprimento e altura variáveis de acordo
com a largura e profundidade do rio, sendo a malha utilizada de
10mm de nó a nó (BENDAZOLI et al., 1990). Segundo a estatística
pesqueira do Instituto de Pesca do Estado de São Paulo, a região do
rio Ribeira de Iguape é responsável por quase a totalidade da produção
desembarcada de manjuba do estado. Apresentando um aumento
significativo entre os anos de 1998 a 2001, onde a produção
desembarcada na região foi de 439,06 para o recorde de 1.316,63
toneladas, respectivamente.  A partir de 2002 até 2011 a produção
desembarcada da manjuba oscilou entre 1.230,60 e 610,36 toneladas.

Os estudos que tratam da espécie são, em sua grande maioria,
revisões sistemáticas (IHERING, 1930; CARVALHO, 1950; WHITEHEAD,
1943; FIGUEIREDO ; MENEZES, 1978), pouco se conhecendo sobre a
biologia e autoecologia, tanto ao longo do rio Ribeira de Iguape
quanto a sua área de ocorrência.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão
bibliográfica sobre a dinâmica populacional de anchoviella
lepidentostole, utilizando várias publicações científicas da base de
dados Elsevier, Scopus Springer Science e Scielo.

2.1 Revisão bibliográfica

A Anchoviella lepidentostole realiza migrações periódicas de
águas marinhas para águas continentais, percorrendo distâncias de
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até 140km. O motivo das migrações parece estar associado à desova,
visto que os exemplares capturados no estuário estão frequentemente
em estádios avançados de desenvolvimento gonadal e seus ovos são
encontrados com uma maior frequência dentro desses estuários
(CARVALHO, 1950). Porém estudos sobre a migração de A.
lepidentostole são inexistentes em toda a sua área de ocorrência.

Dias (1990) em seu estudo com Anchoviella lepidentostole
considerando a ocorrência de ovários em estádio de maturidade Ci
(maduro inicial) como indicativo de desova, concluiu-se que esta
ocorre durante todas as épocas do ano, entretanto evidencia de
desova recente, detectada através de folículos pós-ovulatórios, só
foi encontrada nas amostras de outubro e janeiro. Além dos folículos
pós-ovulatórios recentes, foi verificado a ocorrência de grandes
quantidades de ovócitos em fases II, III, IV e V, sugerindo maturação
assincrônica e desova parcelada.

Rossi-Wongtschowski et al. (1990) no único estudo de
crescimento realizado em Anchoviella lepidentostole revelaram
grandes dificuldades na leitura e interpretação dos anéis etários nos
otólitos da espécie, portanto para a obtenção dos parâmetros de
crescimento, optando-se pela aplicação do programa ELEFAN Ø e I:
Eletronic Length Frequency Analysis (PAULY; DAVID, 1980), e foram
utilizados dados de frequência numérica. Os valores de K e L”,
desconsiderando as diferenças de crescimento existente entre machos
e fêmeas, foram de 1,211 e 150,5mm, respectivamente. Verificou-
se também que no primeiro ano de vida, a espécie atinge cerca de
100mm e a longevidade estimada foi de três anos e quatro meses.

Estudos sobre dieta de peixes versam principalmente sobre: a
estrutura trófica de assembleias e partilha de recursos entre
determinadas espécies de um mesmo local (ARCIFA et al., 1991;
ARANHA et al., 1998; RESENDE, 2000; HAHN et al., 2004), sobre a
dieta das espécies (VILELLA et al., 2002, LAMPERT et al., 2003),  as
táticas alimentares (SAZIMA, 1986; COSTA, 1987; SABINO; ZUANON,
1998) e  as variações ontogenéticas na dieta de uma espécie (VITULE;
ARANHA, 2002).

Lowe-Mcconnell (1987) postula que, em geral, peixes de regiões
tropicais não apresentam especializações tróficas, modificam sua
dieta conforme o crescimento, mudanças de biótopo ou de acordo
com flutuações estacionais. Esta sazonalidade é induzida
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principalmente por mudanças no nível d’água que afetam o habitat
e consequentemente a disponibilidade de alimento (WINEMILLER;
JEPSEN, 1998; ARANHA et al., 2000). Mesmo considerando que a ação
desestabilizadora de fatores físicos do ambiente passa a manter as
populações abaixo da capacidade suporte do meio, diminuindo a
competição por alimento (WIENS, 1977). Ainda assim, alguns autores
acreditam que a partilha de recursos nestes ambientes é um
importante fator ecológico para redução da competição entre as
espécies, permitindo sua coexistência (ARANHA et al., 1998). Segundo
o estudo realizado por Cipólli (1990) o exame dos conteúdos
estomacais de Anchoviella lepidentostole, através de seus
componentes, possibilitou a individualização de 23 itens, sendo os
mais frequentes os insetos, detritos, material vegetal, material não
identificado, gastrópodes, camarões e peixes.

3. CONCLUSÃO

Com base na revisão da literatura disponível foi possível verificar
a importância econômica e ecológica da espécie, sendo que a
presente revisão bibliográfica contribuíra para uma melhor
compreensão da dinâmica populacional da espécie, servindo para
uma adequada administração deste importante recurso pesqueiro.
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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo estudar a estrutura do setor
de flores e plantas ornamentais do Brasil, pois nos últimos anos têm
ocorrido esforços na estruturação do mercado, ampliação do mix de
espécies e variedades, profissionalização dos agentes da cadeia
produtiva e maior facilidade de acesso a novas tecnologias de
produção. O mercado brasileiro de flores e plantas ornamentais
apresenta-se com perspectivas de crescimento e consequente
incremento para os principais segmentos da cadeia produtiva:
produção, distribuição e comercialização. Esta previsão, bastante
otimista, vem atraindo para o setor novos empreendedores, com
consequente aumento da concorrência e a constante necessidade
da busca por novos produtos e serviços.

Palavras-chave: palmeiras, palmeira azul, palmeira imperial.

ABSTRACT

This work aims to study the structure of the flower and ornamental
plants sector in Brazil, since in recent years efforts have been made in
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structuring the market, expanding the mix of species and varieties,
professionalizing agents in the production chain and facilitating access
to new production technologies. The Brazilian market for flowers and
ornamental plants presents growth prospects and a consequent increase
for the main segments of the production chain: production, distribution
and marketing. This very optimistic forecast has attracted new
entrepreneurs to the sector, with a consequent increase in competition
and the constant need to search for new products and services.

Keywords: palm trees, blue palm, imperial palm.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo uma análise bibliográfica sobre
como se comporta o mercado de plantas ornamentais, que tem se
destacado nos últimos anos com relação à estruturação do mercado,
à ampliação do mix de espécies e variedades, à profissionalização
dos agentes da cadeia produtiva e uma maior difusão de novas
tecnologias de produção. Há perspectivas que o setor tenha grande
capacidade de gerar emprego e renda, apesar de ainda não se
constituir em um dos setores-chave para a economia brasileira. O
setor de flores tem se expandido muito rapidamente ao longo dos
anos. Conforme Demarchi (2001), apesar de as rosas, cravos e
cravinas ainda representarem em torno de 70% da demanda mundial.
No Brasil esse é um dos segmentos do agronegócio que merece
destaque, uma vez que tem tido alto investimento em tecnologia.

O setor de flores brasileiro ainda tem grande potencial a ser
explorado, porém há algumas restrições para que eleve a sua pequena
abrangência no mercado internacional, podendo-se citar entre elas
a não adequação de padrões de qualidade. Aliado a isso há uma
limitada expansão interna devido, principalmente, a barreiras
culturais ao maior consumo de flores no País.

O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento sobre o
mercado de plantas ornamentais.

2. DESENVOLVIMENTO

Ocupando a posição de terceiro maior produtor e segundo maior
exportador mundial de flores e plantas ornamentais, o Brasil destaca-
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se aos olhos do mundo. Ao todo são 8 mil produtores, 90% de pequeno
porte, que, com a ajuda do Sebrae, conseguiram melhorar a gestão
e expandir seus negócios. Para se ter ideia, em 2014 o segmento de
flores e plantas ornamentais movimentou R$ 5,6 bilhões no País,
destacando-se dentre a produção de maior saída as flores tropicais,
que precisam de menos água que as demais. O Sebrae, por sua vez,
tem papel fundamental para o sucesso do investimento, já que auxilia
os produtores apresentando-lhes novas tecnologias e mecanismos
de produção e comercialização das flores.

De acordo com o Ministério da Agricultura, há 50 mil pessoas
prestando serviços para 2.500 produtores do setor de flores, sendo
que a maioria se encontra na categoria de pequenos e médios
empresários (FLORES, 2001). São gerados aproximadamente 72.750
empregos no Brasil, no setor de flores, dos quais São Paulo agrega
71,3% da mão-de-obra (Aki, 1999, citado em BRASIL, 2001).

De acordo com Kiyuna et al. (2002), suas principais regiões
produtoras, tanto em termos de área cultivada como de valor da
produção, são: Mogi-Mirim, Bragança Paulista, Mogi das Cruzes,
Campinas, Sorocaba, Itapetininga e Registro. A região de Atibaia,
por exemplo, concentra 65% dos produtores do Estado e cerca de
90% de sua produção é comercializada no Entreposto Terminal de
São Paulo da CEAGESP, e no Mercado Permanente da CEASA Campinas.

 Em relação ao Estado de São Paulo, além da CEAGESP e CEASA-
Campinas, deve-se destacar também a atuação do Veiling-Holambra,
onde se concentram grandes produtores, diferenciando-se dos demais
pela sua comercialização e pelo uso de tecnologia na produção de
flores. Com o intuito de aumentar a produtividade da produção de
flores para atingir o mercado externo, tem havido um deslocamento
das regiões produtoras da tradicional Holambra (que conta com a
cooperativa Holambra, onde estão inseridos 150 produtores) em busca
de outros locais com climas mais adequados ao seu plantio,
destacando-se os Estados do Ceará e Minas Gerais.

Com relação ao mercado externo, viagens ao exterior para
conhecer o que há de mais moderno na forma de produção como um
todo e presença garantida nas maiores feiras e exposições de flores
e plantas ornamentais também são pontos estratégicos para aqueles
que estão no ramo e querem prosperar. É bom lembrar que é no
decorrer desses eventos que as possibilidades de fechar bons negócios
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acontecem, além de possibilitar a troca de experiências entre
produtores sobre assuntos diversos.

Entre os grupos de plantas ornamentais, destaco o grupo das
palmeiras que sempre foram muito utilizados para fins paisagísticos,
seja ele para enfeitar beira de estradas ou até mesmo elaboração
de jardins, devido a sua grande variedade de espécies elas
proporcionam um leque de opções para que o profissional consiga
utilizar de maneira inteligente, tanto em áreas reduzidas quanto
em áreas com amplo espaço.

2.1. Palmeira

As palmeiras são plantas perenes, arborescentes, tipicamente
com um caule cilíndrico não ramificado do tipo estipe, atingindo
grandes alturas, mas por vezes se apresentando como acaules (caule
subterrâneo). Não são consideradas árvores porque todas as árvores
possuem o crescimento do diâmetro do seu caule para a formação
do tronco (crescimento secundário), que produz a madeira e isso
não acontece com as palmeiras. As folhas são alternas e espiraladas,
geralmente agrupadas em uma espécie de coroa, que podem ser
bem separadas, simples ou até mesmo inteira. São divididas de forma
pinada a palmada durante a expansão foliar, e quando na maturidade
com aparência palmado-lobadas (segmentos radiam-se de um único
ponto). Quando as folhas são costa-palmado-lobadas, seus segmentos
(palmados) partem de um eixo central. Também podem ser pinado-
lobadas ou compostas, onde o eixo central desenvolvido leva
segmentos pinados, raramente podem ser compostas bipinadas, e
são diferenciadas em pecíolo e lâmina.

As espécies da família Arecaceae estão distribuidas nas regiões
tropicais e temperadas do mundo. O Brasil abriga 37 gêneros, sendo
1 deles endêmico do país; com 288 espécies, das quais 123 são
endêmicas, sua ocorrência é confirmada em todas as regiões do país.

2.1.1. Palmeira Azul

A palmeira azul (Bismarckia nobilis), pertence á família
Aracaceae, tem origem em Madagascar e um ciclo de vida perene,
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com crescimento lento, de até 12 metros de altura, mas em seu
habitat natural pode chegar à 25 metros. Esta é uma grande palmeira
de porte majestoso, sua aparência fica incrível em clima tropical. É
altamente tolerante ao calor intenso, onde seu crescimento é mais
rápido e sua coloração mais intensa. A muda da palmeira azul pode
ser plantada diretamente no solo, pois ela é ideal para jardins
grandes, como em chácaras, sítios, bosques e praças. É uma variedade
que necessita de muito espaço porque desde pequena a sua copa é
bastante ampla, também pode ser cultivada em vasos bem grandes,
ficando bem vistosas e de bastante valor paisagístico (LORENZI et
al, 2004). Na imagem a seguir observa-se um exemplar de palmeira
azul.

Figura 1. Exemplar de palmeira azul.

2.1.2. Palmeira Imperial

A palmeira imperial (Roystonea Oleracea), também pertencente
à família Aracaceae, tem origem na américa central, américa do
norte e américa do sul, É a mais alta palmeira do mundo, atingindo
na fase adulta a altura de 18 a 40 metros. Solitária, robusta, é provida
de palmito com comprimento que pode ser superior a 2 metros.
Possui caule colunar liso e uniforme de cor cinza escuro, folhas
“penteadas” que atingem 2 a 4 metros de comprimento e frutos
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pequenos, cilíndrico alongados na cor arroxeado escuro. O uso dessa
espécie de palmeira é bem comum na entrada de parques, prédios
públicos e outras construções, bem como na forma de paisagismo
nas cidades, entre ou ao redor de avenidas (LORENZI et al, 2004).
Na imagem a seguir observam-se exemplares de palmeira imperial.

Figura 2. Exemplares de palmeira imperial.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grande potencial que tem demonstrado faz do mercado de
plantas ornamentais uma área cada vez mais promissora, gerando
empregabilidade e renda para os profissionais e estabelecimentos
relacionados.

Com o Brasil figurando entre os maiores produtores e
exportadores de flores, obtendo o auxílio de grandes instituições, o
comércio de flores ornamentais que tem movimentado bilhões no
país, tende a se superar com a sua crescente procura no mercado.
Espera-se que a presente revisão possa ser utilizada como uma
pequena referência para pessoas que estejam procurando por
informações sobre o mercado de plantas ornamentais, sendo que
para um maior aprofundamento do presente tópico é necessário
explorar outras bibliografias relacionadas ao tema.
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RESUMO

Khaya senegalensis é uma espécie florestal utilizada em vários
ramos. O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de
mudas, plantadas em substrato comercial com casca de arroz
carbonizada. O experimento foi realizado em casa de vegetação, os
tratamentos foram (T1 - Carolina Soil, T2 -  Carolina Soil +15% casca,
T3 - Carolina Soil + 30% casca e T4 – Carolina Soil + 50% de casca). O
delineamento foi o inteiramente casualizado (DIC), com 4
tratamentos e 54 repetições. As avaliações foram de altura das
plantas e do diâmetro do colo, por seis meses. O T1 demonstrou os
melhores resultados.

Palavras chave: Espécie florestal. Mudas Florestais. Viveiro.
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ABSTRACT

Khaya senegalensis is a forest species used in several branches.
The objective of the work was to evaluate

the development of seedlings, planted in a comercial substrate
with carbonized rice husk. The experimente was carried out in a
greenhouse, the treatmentes were ((T1 - Carolina Soil, T2 -  Carolina
Soil +15% bark, T3 - Carolina Soil + 30% bark e T4 – Carolina Soil +
50% de bark). The design was completely randomized (DIC), with 4
treatments and 54 repetitions. The evaluations were of the height
of the plants and the diameter of the neck, for six months. T1
informed the best results.

Keywords: Forest species. Forest Seedlings. Nursery.

1. INTRODUÇÃO

Khaya senegalensis é uma espécie arbórea pertencente ao Reino
Plantae, Filo Tracheophyta, Classe Magnoliopsida, Ordem Sapindales,
Família Meliaceae e gênero Khaya (IUCN, 2018). No Brasil é conhecida
como mogno-africano e a comercialização de sua madeira atinge
preço bastante elevado no mercado tornando-se um excelente
investimento a médio prazo (PINHEIRO et al., 2011).

Árvores de mogno africano possuem bifurcações no tronco e maior
espessura da casca quando comparada às arvores de Khaya ivorensis
(SILVA et al., 2016). A casca interna apresenta uma variação de
coloração rosa escura à avermelhada com a exsudação de uma goma
avermelhada, já a casca do tronco apresenta uma coloração de cinza
à marrom acinzentada, sulcada e salpicada de manchas claras (OPUNI-
FRIMPONG et al., 2016).

Sua utilização é bastante variável, como na integração lavoura-
pecuária-floresta (AUSTRALIA, 2017), arborização, uso ornamental,
indústria movelaria e construção civil. Suas principais características
estão ligadas a resistência à seca (PRACIAK et al., 2013), rusticidade
e resistência mecânica devido à espessura de suas fibras (FRANÇA et
al., 2015) e, características visuais que conferem beleza à madeira
(RIBEIRO et al., 2017).
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Na produção de mudas de qualidade, a composição dos substratos
confere um fator de extrema importância, pois a germinação das
sementes, a emissão radicular e o enraizamento estão diretamente
ligados às características químicas, físicas e biológicas do substrato
(CALDEIRA  et  al., 2000). A casca de arroz carbonizada apresenta
uma grande capacidade para essa finalidade (MEDEIROS et al. 2008),
sendo recomendada para a germinação de sementes e enraizamento
de estacas devido a sua porosidade e leveza permitindo uma boa
drenagem, aeração e troca de ar na base das raízes (SOUZA, 1993).

A casca de arroz pode ser disposta para otimizar as propriedades
físico-hídricas de substratos hortícolas, melhorando a disponibilidade
de água às plantas e aeração (KLEIN et al. 2002). Possui pH levemente
alcalino, baixa capacidade de retenção de umidade, é rica em cálcio
e potássio e livre de patógenos, decorrente do processo de
carbonização (MINAMI ,1995).

 Em relação a substratos comerciais, o Carolina Soil é utilizado
na produção de mudas para diversas finalidades, como
reflorestamento, nativas, frutíferas e ornamentais. Possui em sua
composição vermiculita expandida, resíduo orgânico agroindustrial
Classe A, turfa, calcário, gesso agrícola, perlita expandida e casca
de arroz torrefada. É leve e livre de contaminantes, desenvolvido
para produção de mudas em geral (CAROLINA SOIL s/d).

Para o plantio de florestas de Mogno Africano, o espaçamento
mais indicado é 3 x 2 por 3,5 x 1,7 metros (1.666 árvores/hectare) o
que permite uma boa qualidade e seleção da madeira madura, além
de facilitar o acesso e o manejo mecanizado entre as linhas
(INSTITUTO BRASILEIRO DE FLORESTAS, 2020).

O objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de mudas
de Khaya senegalensis, plantadas em substrato comercial com casca
de arroz carbonizada.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O experimento foi realizado na área experimental da empresa
Futuro Florestal, localizada no município de Garça, no estado de
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São Paulo, nas coordenadas geográficas 22º16’00.45" de latitude Sul,
49º40’36.61" de longitude Oeste e com altitude de 628 metros. O
clima local é do tipo Cwa, conforme a classificação de Köppen
apresentando-se quente e com precipitação anual ao redor de 1400
mm, concentrada nos meses de verão e com temperatura local média
anual de 22°C (PIOTTO, 2003).

O substrato Carolina Soil foi adquirido comercialmente, as mudas
e a casca de arroz carbonizado foram provenientes do viveiro
florestal, assim como tubetes, bandejas e as ferramentas para auxiliar
o replantio das mudas.

O plantio das mudas foi iniciado no dia 27/03/2020, em tubetes
de 6,5 cm x 16,0 cm apoiados em bandeja de 41,0 cm x 58,2 cm x
16,50 cm, contendo os diferentes tratamentos (T1 - substrato Carolina
Soil, T2 - substrato Carolina Soil +15% casca de arroz, T3 - substrato
Carolina Soil + 30% casca de arroz e T4 – substrato Carolina Soil +
50% de casca de arroz). As mudas foram condicionadas em casa de
vegetação, nas dependências do viveiro de mudas no setor de
produção da empresa. As regas das mudas foram realizadas em um
sistema de irrigação de aspersão nas estufas, sendo projetada para
ser irrigada três vezes ao dia.

Para o auxílio do desenvolvimento da parte aérea das mudas, foi
realizado o remanejo dos tubetes entre os 60 e 70 dias após o plantio,
que consistiu numa reorganização onde cada bandeja passou a
suportar 27 tubetes, liberando espaço para o crescimento das mudas
e maior aeração.

As avaliações consistiram na mensura mensal da altura das plantas
(H) com o uso de régua e do diâmetro do colo (DAC) com o auxílio de
paquímetro digital, persistindo por um período de seis meses. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado
(DIC), com quatro tratamentos e 54 repetições, sendo que cada tubete
consistiu em uma repetição, totalizando 216 tubetes.

Os resultados obtidos foram submetidos a analise de variância,
teste de Tukey e regressão a 5% de probabilidade.

2.2 Resultados e discussão

O uso do substrato Carolina Soil (T1) conferiu maior diâmetro do
colo (Tabela 1) e altura (Tabela 2) das mudas de mogno africano,
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destacando-se dos demais tratamentos a partir do quinto mês (5°
avaliação) de plantio.

A eficiência do substrato comercial Carolina Soil® já foi
comprovada para o desenvolvimento de porta-enxertos cítricos
(RIETH et al., 2012), na formação de mudas de Schinus
terebinthifolius (FRANCESCHI et al., 2018), Salvia splendens (MUNIZ
et al., 2018) e  Psidium cattleyanum (MARQUES et al., 2017) e, na
produção de mudas de Solanum lycopersicum como alternativa de
baixo custo de aquisição (SALLES et al., 2018).

Assim como o observado nas avaliações do presente estudo quanto
à altura das mudas de mogno africano (Tabela 2), em maracujá azedo
(Passiflora edulis) o substrato Carolina Soil® permite um incremento
na altura das plântulas, no número de folhas e massa fresca da parte
aérea (CANESIN e BARBOSA, 2017). Resultados semelhantes são
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encontrados com o uso do substrato em mudas de Salvia splendens,
onde o comprimento da parte aérea, diâmetro do caule, área foliar
e massa seca total apresentam médias superiores quando comparados
com outros substratos comerciais (MUNIZ et al., 2018).

Os resultados satisfatórios encontrados podem estar relacionados
com os constituintes presentes no substrato, como a vermiculita e a
perlita que permitem uma boa retenção de água e desenvolvimento
das raízes devido a alta porosidade (RAMOS et al., 2003; DAMIANI e
SCHUCH, 2009) e os demais componentes que suprem as necessidades
estruturais e químicas das mudas (DE ABREU et al., 2019).

A adição de casca de arroz carbonizada proporciona maior
aeração fazendo com que haja redução na retenção de água do
substrato (GUERRINI e TRIGUEIRO, 2004). Em estudos realizados com
a casca de arroz carbonizada por Gonçalves e Poggiani (1996),
observou-se a redução da capacidade de retenção de água do
substrato e índices de pH elevados (> 6,5) ocasionando deficiências
de micronutrientes, baixas concentrações de N e S, baixa CTC efetiva
(< 100 mmolc dm-3) e relação C:N muito alta.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O uso do substrato comercial Carolina Soil® é eficiente para a
produção de mudas de mogno africano.
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RESUMO

Diante do momento grave de pandemia que o país enfrenta,
instituições que trabalham em prol da conservação e da educação
não formal, decidiram unir forças para realizar um curso de férias
com programação educativa e diversificada, direcionada às crianças
e jovens. Através do relato de caso, este artigo tem por objetivo
descrever a organização e as atividades online desenvolvidas por 19
instituições de conservação de todo o Brasil como forma de
enfrentamento à impossibilidade de atividades presenciais.

Palavras chave: educação ambiental; conservação; pandemia

ABSTRACT

Faced with the serious moment of pandemic that the country
faces, institutions that work in favor of conservation and non-formal
education, decided to join forces to hold a vacation course with an
educational and diversified program, aimed at children and young
people. Through the case report, this article aims to describe the
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organization and online activities developed by 19 conservation
institutions across Brazil as a way of coping with the impossibility of
face-to-face activities.

Keywords: environmental education; conservation; pandemic

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2009, com a desativação de um restaurante que
operava no interior do Bosque e Zoológico Municipal de Garça, o
Polo de Educação Ambiental passou a ter sede própria (Centro de
Educação Ambiental), como também uma Política Municipal de
Educação Ambiental instituída pela Lei Municipal nº 4350/2009, sob
coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
e apoio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de
formalizar a inserção da Educação Ambiental como prática transversal
ao currículo escolar a partir das séries iniciais da educação básica,
com legislação, espaço físico, recursos humanos e projeto político
pedagógico próprio, visando contribuir para a formação de cidadãos
com uma nova mentalidade, capazes de propor soluções para os
problemas ambientais da sociedade na qual estão inseridos.

O Programa Municipal de Educação Ambiental de Garça já sofreu
algumas alterações nos últimos anos, sempre visando atender as
necessidades e realidades do público alvo. No entanto, tais alterações
sempre tiveram como base o conceito de que a Educação Ambiental
deve servir como um instrumento de participação da sociedade que
vai possibilitar as pessoas incorporarem conhecimentos, valores,
novas maneiras de ser, dentro de uma nova ética, tornando-as capazes
de estabelecer uma relação de causa e consequência dos problemas
ambientais, discutir questões, fixar prioridades, tomar decisões,
exercer sua representatividade, buscando o desenvolvimento
sustentável (CASTRO & CANHEDO JR., 2014).

O Programa Municipal de Educação Ambiental de Garça propõe
um conjunto de ações contínuas, articuladas, avaliadas e
reestruturadas, considerando sempre os aspectos socioambientais
locais e regionais. Assim, por intermédio de ações locais, este
programa pretende contribuir para mudanças globais. O município
de Garça já vem realizando projetos e ações em prol do meio
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ambiente, porém de forma diversificada e desarticulada. O Programa
se propõe a atuar, também, como um instrumento gerenciador para
potencializar e difundir essas ações por meio da promoção de
debates, reflexões, maior intercâmbio entre as instituições,
empresas, associações e pessoas em geral, que desenvolvam algum
trabalho nessa área.  Dessa forma, as ações ambientais que têm
sido empreendidas e os projetos futuros poderão se tornar objeto
de diferentes parceiros, com maior abrangência, otimizando os
esforços para uma cidade sustentável.

O Centro de Educação Ambiental (CEA) do município de Garça
foi criado para servir de apoio à educação ambiental desenvolvida
de forma transversal no currículo escolar e também para atividades
de educação ambiental não formal, e está localizado no interior do
Bosque e Zoológico Municipal de Garça, sito a rua Vital Soares, s/nº,
Vila Williams, estando ambientado de forma a simular várias situações
em que o homem transforma o ambiente natural para atender às
suas necessidades e os problemas que advém destas transformações.

Há no CEA espaço para realização de oficinas, palestras, exibição
de filmes e documentários, bem como espaço reservado para
exposições relativas aos temas ambientais, cumprindo desta forma
o seu papel de proporcionar educação ambiental a todos que tiverem
interesse.

No CEA podem ser disponibilizadas para pesquisa, obras
relacionadas aos temas ambientais (de livros infantis a didáticos),
bem como jogos e inúmeros vídeos que abordam o assunto.

O Centro de Educação Ambiental conta com equipe permanente
de profissionais: Érika Bicalho Buchignani (Bióloga – Chefe de
Coordenadoria de Educação Ambiental) e estagiários da área de
Pedagogia e Engenharia Florestal. Tais profissionais são responsáveis
pelo conteúdo teórico do Programa Municipal de Educação Ambiental,
elaboração das atividades e também pela monitoria das atividades.

Durante as férias escolares, o CEA oferece atividades
extracurriculares, seções de cinema, nas quais são apresentados
filmes e/ou documentários sobre questões ambientais; tardes
criativas, nas quais os visitantes podem aprender a fazer brinquedos,
fantoches e outros itens utilizando material reciclável; gincanas
ambientais; caça ao tesouro; trilhas ecológicas entre outras
atividades.
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No ano de 2020, devido à Pandenia COVID-19, as ações e
atividades de educação ambiental foram suspensas em todo o país.
Desta forma, os cursos de férias oferecidos, não só pelo Centro de
Educação Ambiental de Garça, mas por inúmeras instituições de
conservação do País, não aconteceriam como tradicionalmente
ocorrem no mês de Julho. Sendo assim, instituições que trabalham
em prol da conservação e da educação não formal, desenvolveram o
Curso de Férias Online “Cada Macaco No Seu Galho”.

Sendo assim, através do relato de caso, este artigo tem por
objetivo descrever a organização e as atividades online desenvolvidas
por 19 instituições de conservação de todo o Brasil como forma de
enfrentamento à impossibilidade de atividades presenciais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Relato de caso

Diante do momento grave de pandemia que o país enfrenta,
instituições que trabalham em prol da conservação e da educação
não formal, decidiram unir forças para realizar um curso de férias
com programação educativa e diversificada, direcionada às crianças
e jovens.

Pensando nisso, a equipe de educação ambiental do Zoológico de
Bauru, que realiza há mais de 30 anos os tradicionais cursos de férias,
propôs um projeto online aos Zoos e Aquários do Brasil. De acordo
com a bióloga do Zoológico de Bauru, Samantha P. L. Bittencourt, o
momento requereu a união dos educadores na criação de ações que
realmente sejam significativas na formação das crianças, sendo lançada
a proposta ao grupo de educadores de Zoos e Aquários do Brasil, no
qual 19 instituições aderiram à ideia do curso.

O objetivo do curso foi realizar atividades educativas online,
com destaque aos primatas, apoiando a Campanha Educativa da
Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), intitulada
“Somos Todos Primatas”. O nome do curso foi: “Cada Macaco no Seu
Galho”, e ofereceu atividades de duas a quatro vezes na semana.

Todas as atividades foram postadas na Fanpage, criada para o
curso de férias www.facebook.com.br/
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CursodeFériasdeEducaçãoAmbiental e compartilhadas nas mídias
sociais das instituições participantes, além de também serem
disponibilizadas para as escolas utilizarem de maneira curricular ou
extracurricular no período teoricamente de férias ou durante o ano
letivo.

As instituições que uniram-se para elaborar o Curso foram: Parque
Zoológico Municipal de Bauru (SP), Parque Ecológico de São Carlos
(SP), Instituto de Conservação de Animais Silvestres (SP), FuBá
Educação Ambiental (SP), Museu do Dante (SP), Centro de Educação
Ambiental do Zoológico Municipal Doutor Belírio Guimarães Brandão
de Garça (SP), Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de
Sorocaba – SP (através do Zoológico de Sorocaba e do Parque Água
Vermelha), BioParque do Rio (RJ), Parque de Educação Ambiental
Arca de Noah (RJ),  Parque Zoobotânico Municipal Doutor Mário Frota
(MG), Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (MG), Zoológico
Municipal de Curitiba (PR), ONG R3 Animal (SC), Zoo Pomerode (SC),
Zoo Botânico de Brusque (SC), Complexo Ambiental Cyro Gevaerd
(SC), Zoológico Municipal de Canoas (RS), Prefeitura de Sapucaia do
Sul (RS).

2.2 Resultados e discussão

A atividade proposta e apresentada pelo Centro de Educação
Ambiental de  Garça intitulou-se “Desenhando com as sombras” e
foi voltado para o público alvo a partir dos cinco anos de idade, com
o objetivo de estimular a criatividade e a percepção do meio
ambiente usando como tema norteador o habitat e os hábitos do
bugio (Alouatta caraya). Ao longo da atividade, um vídeo foi
apresentado, destacando o tema da atividade e também as
dependências do Zoo local. Tal atividade foi disponibilizada na
fanpage em 17 de julho, conforme apresentado na programação a
seguir onde constam todas as atividades das 19 instituições
participantes:

- 01/07 - Instituição: Fundação Ecológica e Zoobotânica de
Brusque (SC)

Título: “Brinque com o bugio” / Público – alvo: A partir de 8 anos

Objetivo: Conhecer e aprender sobre as características e
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particularidades do bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans); -
Estimular a concentração e o desenvolvimento da coordenação
motora da criança.

 - 03/07- Instituição: Complexo Ambiental Cyro Gevaerd (SC)
Título: “A Grande Família dos Caranguejeiros” / Público – alvo: Para
todas as idades. 

Objetivo: Conhecer a vida e o comportamento familiar da espécie
de macacos caranguejeiros (Macaca fascicularis), finalizando com
uma atividade divertida de dança que tem o propósito de reunir
todos os integrantes da família.

 - 05/07 - Instituição: Parque Ecológico de São Carlos/ ICAS /
FUBÁ (SP)

Título: “E agora? Como atravessar essa rodovia?” – Origami dos
animais que vivem perto das rodovias / Público – alvo: 9 a 10 anos

Objetivo: Trabalhar a problemática das colisões entre humanos
e animais de forma lúdica, por meio de contação de histórias e da
confecção de origamis dos animais.

 - 08/07- Instituição: BioParque Rio (RJ) Título: Primatas do Brasil
Público – alvo: Todas as idades. 

Objetivo: Apresentar primatas característicos do país,
principalmente da mata atlântica, suas curiosidades, aspectos de
conservação da espécie e produção de desenhos pelas famílias
participantes.

 - 09/07- Instituição: Parque da Água Vermelha e Zoológico de
Sorocaba (SP)

Título: Qual macaco sou eu? / Público – alvo: a partir de 6 anos

Objetivo: Conhecer algumas espécies brasileiras de primatas que
vivem no zoo (sauim-de-coleira, muriqui-do-sul, sagui-do-tufo-preto,
macaco-prego-do-peito-amarelo, bugio-preto) por meio de suas
características gerais (biologia, ecologia e curiosidades), gerando
identificação com as mesmas.

 - 10/07- Instituição: Parque da Água Vermelha e Zoológico de
Sorocaba (SP)

Título: Que macaco será que fez a coisa? / Público – alvo: a
partir de 4 anos

Objetivo: Conhecer a alimentação, em vida livre e no zoológico,
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de dois primatas nativos de Sorocaba e região (macaco-prego e
bugio), destacando a importância das áreas verdes e naturais para a
conservação da fauna local.

- 12/07 -Instituição: Parque Zoológico Municipal de Bauru (SP)

Título: As aventuras do Macaco-Aranha / Público – alvo: A partir
de 4 anos

Objetivo: Despertar a curiosidade de crianças e oferecer
conhecimento sobre o macaco aranha.

 - 13/07- Instituição: Zoo Pomerode (SC) Título: Conversando
sobre Primatas Público – alvo: Todas as idades

Objetivo: Mostrar a diversidade de espécies de primatas; Explicar
a importância deste grupo de animais; Informar as funções do
zoológico.

 - 15/07- Instituição: Zoológico de Varginha (MG) Título: Cada
macaco no seu galho / Público – alvo: A partir de 6 anos

Objetivo: Apresentar a diversidade de primatas brasileiros;
Sensibilizar, através da arte, o despertar da consciência para a
conservação dos primatas e da fauna e flora brasileiras.

- 16/07- Instituição: Prefeitura de Sapucaia do Sul (RS) Título:
“Cacá lê para você! Quer ouvir uma história?” / Público – alvo: a
partir de 4 anos

Objetivo: Sensibilizar os participantes quanto à importância do
Mico-leão-dourado, por ser uma espécie endêmica do Brasil, que
ocorre exclusivamente na Mata Atlântica.

 - 17/07- Instituição: Centro de Educação Ambiental e Zoológico
Municipal de Garça (SP)

Título: Desenhando com as sombras / Público – alvo: a partir de
5 anos

Objetivo: Estimular a criatividade e a percepção do meio
ambiente usando como tema norteador o hábitat e os hábitos do
Bugio (Aloutta caraya)

 - 19/07- Instituição: Arca do Noah- Parque de Educação Ambiental
(RJ)

Atividade 1- Aprendendo com os Saguis / Público – alvo: A partir
de 3 anos
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Objetivo: Mostrar       como é realizado o manejo com os saguis,
apresentar duas espécies de saguis e mostrar enriquecimento.

 Atividade 2 - Brigadeiro com Pimenta Rosa

Público – alvo: a partir de 12 anos

Objetivo: O sabor da aroeira, seu odor e a cor são estímulos
sensoriais e provocam curiosidade, não só nos animais, mas nos
humanos também. Assim, aprenderemos a fazer um delicioso
brigadeiro gourmet utilizando essa especiaria, proporcionando uma
deliciosa sobremesa para as férias.

 - 22/07- Instituição R3 Animal (SC) / Título: Cuxiú: O macaco
que bebe água com as mãos.

Público – alvo: A partir de 6 anos

Objetivo: Apresentar a espécie Cuxiú (Chiropotes satanas) e seu
papel na natureza; ressaltar as ameaças para a espécie, abordando
o tráfico de animais; destacar a importância da união de todos para
preservar o meio ambiente.

 - 23/07- Instituição: Fundação de Parques Municipais e
Zoobotânica/Prefeitura de Belo Horizonte (MG) / Atividade 1- Título:
Jogo da Memória “Macacos Ameaçados: quem é quem?” / Público –
alvo: A partir de 6 anos.

Objetivo: Apresentar de maneira lúdica algumas espécies de
primatas ameaçados de extinção que ocorrem no Brasil, estimulando
a memorização rápida de imagens e textos;

 - 24/07- Título: “Uma Aventura com os Primatas Brasileiros” /
Público – alvo: A partir de 09 anos. 

Objetivos: Apresentar os primatas brasileiros que vivem no
Zoológico de Belo Horizonte, de maneira divertida. Mostrando como
cada um pode contribuir para a conservação da fauna. Além de
estimular a concentração e o raciocínio.

 - 26/07- Instituição: Parque Zoológico Municipal de Canoas (MG)

Público Alvo: Crianças e adultos

Atividade 1- Título: Proseando sobre Bugios

Objetivo: Aprender sobre a biologia dos Bugios-ruivo (Alouatta
guariba clamitans).

Atividade 2-Título: Dando nome ao MACACO
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Público Alvo: Crianças de todas as idades poderão participar.

Objetivo: conhecer e dar nome ao novo integrante do Zôo Canoas,
uma Sagui-de-tufo-branco (Callithrix jacchus).

Desenvolvimento: vídeo contando a evolução do tratamento do
animal.

 - 29/07- Instituição: Zoológico Municipal de Curitiba (PR)

Título: Na trilha do Muriqui / Público – alvo: A partir de 5 anos

Objetivo: Estimular a curiosidade; Conhecer alguns conceitos
importantes em conservação, Incentivar o trabalho em grupo –
cooperação.

-31/07- Instituição: Museu do Dante (SP) Título: atividade 1 -
Macaco na mão Público – alvo: A partir de 7 anos

Objetivo: Estimular a criatividade através da pintura com as
mãos, a fim de ilustrar as espécies de primatas que foram conhecidas
no decorrer do curso.

Propor que as pinturas sejam enviadas por foto para a fanpage
para divulgação.

Título: Atividade 2 - Somos todos primatas!

Público-alvo: Crianças e adultos.

Objetivos: Apresentar através de crânios algumas semelhanças,
que fazem os seres humanos e os macacos pertencerem à mesma
ordem dos primatas.

Após o mês de julho a fanpage criada para o curso continuou
ativa para que as atividades pudessem ser novamente acessadas e
também utilizadas em instituições de ensino e assim, o maior
objetivo, educação para conservação, fosse plenamente alcançado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da iniciativa descrita foi possível disponibilizar
atividades de educação ambiental de uma forma ampla e acessível
para a maioria das pessoas. As atividades presenciais tem uma
importância muito grande pela possibilidade de despertar sensações
e experiências; práticas aliadas à transmissão do conhecimento. No
entanto, alternativas à nova situação são necessárias e as
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transformações advindas deste momento tendem a permanecer, já
que os instrumentos digitais tem um grande poder de disseminação
e mobilização, e quando bem utilizados, podem ser um importante
aliado na conservação do meio ambiente.
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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade revisar as questões sobre
a posse responsável de animais silvestres e exóticos no Brasil, tais
como suas implicações e aspectos legais, o bem-estar do animal e
sua alimentação, os criadouros legalizados como alternativa, assim
como os maus tratos sofridos em cativeiro. A discussão da temática
da posse responsável está diretamente ligada à discussão sobre o
meio ambiente em geral, e entende-se assim que o presente trabalho
contribui para uma noção maior da necessidade e da importância da
regulamentação para essas práticas.

Palavras-chave: posse; animais silvestres; animais exóticos.
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ABSTRACT

The purpose of this paper is to review the questions about the
responsible possession of wild and exotic animals in Brazil, such as
their implications and legal aspects, the well-being of the animal
and its feeding, the legal breeding grounds as an alternative, as well
as the mistreatment suffered in captivity. The discussion of the issue
of responsible ownership is directly linked to the discussion of the
environment in general, and it is understood that the present work
contributes to a greater understanding of the need and importance
of regulation for these practices.

Keywords: possession; wild animals; exotic animals

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Relatório Nacional sobre o Tráfico da Fauna Silvestre
(RENCTAS, 2001) o Brasil ocupa o 1º lugar no ranking de maior riqueza
de fauna do mundo. O relatório aponta que entre as ameaças à essa
fauna brasileira temos, em primeiro lugar, a perda do habitat e, em
segundo lugar, a caça, seja ela para subsistência ou para comércio.
O relatório aponta também que o comércio ilegal de vida silvestre
movimenta em torno de 10 bilhões de dólares por ano.

Para Islas e Behling (2016):

“(...) o combate ao tráfico de animais silvestres, assunto relevante de
abrangência nacional, passa, necessariamente, pela conscientização da nossa
sociedade, pela disponibilidade de informações e pela organização dos órgãos
de controle ambiental, sendo a escola e os professores elementos fundamentais
contra essas ações criminosas.” (p. 78)

Para Castro (2018), não há o que se discutir no que diz respeito
a animais serem mantidos em seu habitat natural. Para o
advogado, para além do conceito teórico se faz necessário pensar
os interesses ambientais na prática, uma vez que por razões de
sobrevivência o homem passou a utilizar os animais em trabalhos
e para a alimentação, assim como os animais domésticos que foram
incorporados no cotidiano dos humanos (cães, gatos, pássaros,
etc.).
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Castro (2018), a partir de sua leitura da Constituição Federal,
indica que “(...) quando o animal silvestre se encontra sob os cuidados
de humanos há muito tempo, não havendo um só episódio de maus
tratos ou crueldade, está ela a cumprir as funções de proteção da
espécie.”, e observa que:

“(...) não se trata de incentivar a apreensão de animais silvestres, mas apenas
de regularizar uma situação que geralmente se prolonga no tempo, em que a
ameaça dos órgãos ambientais de punição e retomada do animal para
reintroduzi-la ao meio ambiente causa-lhe mais danos do que vantagens.”
(p. 01)

O Art. 225 da Constituição Federal (1988) prevê que “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações.”

Em seu inciso VII, o mesmo artigo citado acima é o que da base
jurídica para a posse dos animais silvestres em cativeiro, uma vez
que prevê “proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as
práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.” (1988).
Tendo esse requisito garantido e não havendo nenhum tipo de maus-
tratos, a função de proteção da espécie garantida pela Constituição
está a ser cumprida.

A lei que regulamenta e penaliza a prática de crimes ambientais
é a Lei Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998. Nessa lei, as penas são
uniformizadas e adequadas, com infrações claramente definidas (O
Eco, 2014).

Segundo o artigo de O Eco (2014):

“As penas previstas pela Lei de Crimes Ambientais são aplicadas conforme a
gravidade da infração: quanto mais reprovável a conduta, mais severa a
punição. Ela pode ser privativa de liberdade, onde o sujeito condenado
deverá cumprir sua pena em regime penitenciário; restritiva de direitos,
quando for aplicada ao sujeito — em substituição à prisão — penalidades
como a prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de
direitos, suspensão de atividades, prestação pecuniária e recolhimento
domiciliar; ou multa.” p. 01)
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A revista (O Eco, 2001) ainda classifica os crimes ambientais, a
partir da Lei Nº 9.605/98, em cinco tipos diferentes, sendo eles:

1. Contra a fauna;

2. Contra a flora;

3. Poluição de outros crimes ambientais;

4. Contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural;

5. Infrações administrativas.

Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo revisar as
questões legais e impactos ao meio ambiente em relação à posse de
animais silvestres no Brasil.

2.DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão

RENCTAS (2001) demonstra que o tráfico de fauna silvestre em

solo brasileiro “possui características peculiares quanto às espécies

traficadas e ao destino que elas têm ao chegar nos mercados

internacionais” (p.17). O relatório ainda aponta que são quatro as

modalidades de comércio ilegal: a de animais para colecionadores
particulares e zoológicos; a de animais para fins científicos; a de

animais para pet shop; e a de produtos de fauna.

A razão do tráfico ilegal de animais silvestres e exóticos, para

RENCTAS (2001), “(...) está associado a problemas culturais, de
educação, pobreza, falta de opções econômicas, pelo desejo de lucro

fácil e rápido, e por status e satisfação pessoal de manter animais

silvestres como de estimação.” (p. 28)

Segundo a revista Pensamento Verde (2017), os animais silvestres

mais vendidos ilegalmente no Brasil são a Arara Canindé, a Arara-
vermelha, o Tucano, o Mico-leão-dourado, o Macaco-prego e a

Jaguatirica.

Na imagem a seguir observa-se um animal vítima de maus-

tratos.
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Figura 1: Maus tratos em ave (Olhar Animal, 2017)

2.1.1 Aspectos Legais

Segundo Bosso, Hammerschmidt e Molento (2014):

“A manutenção de animais silvestres em cativeiro é complexa em termos de
um satisfatório grau de bem-estar, tendo em vista a diversidade de espécies
e a particularidade de suas necessidades. Iniciativas de regulamentação das
condições de manutenção dos animais são importantes para direcionar o
atendimento de suas necessidades nos ambientes ex-situ.” (p. 01)

Barbosa e Gominho (2017) afirmam que:

“A denúncia de maus tratos é legitimada pelo artigo 32, da Lei Federal nº.
9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), a qual prevê uma pena de detenção
de três meses a um ano e multa, além de ser uma conduta vedada pela
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225.” (p. 01)

A Lei Nº 9.605 (1998), definida como Lei de Crimes Ambientais,
foi promulgada dia 12 de fevereiro sob o governo de Fernando
Henrique Cardoso. Em seu capítulo V a lei define quais são os crimes
contra o meio ambiente e em suas seções trata categoricamente
cada tipo de crime.

Dos Crimes contra a Fauna, a lei define tais crimes como “matar,
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
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nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a
obtida”.

Dos Crimes contra a Flora, a definição vai no sentido de “destruir
ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo
que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção”.

Da Poluição e outros Crimes Ambientais a lei define como “causar
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora”.

Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patromônio Cultural
a lei define que é “Destruir, inutilizar ou deteriorar: I - bem
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial; II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca,
instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo
ou decisão judicial.”

Dos Crimes contra a Administração Ambiental, a lei prevê como
crime “fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa,
omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnico-científicos
em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental”.

Na imagem a seguir observa-se um animal vítima de maus-tratos.

Figura 2: Maus-tratos em primata (Tecnoblog, 2017)

2.1.2 Impactos Negativos Ocasionados pelo irresponsável

Para Barbosa e Gominho (2017), “uma das principais ocorrências
de maus tratos é o abandono de animais de estimação” e ainda
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acrescenta que “também é muito comum as famílias viajarem de
férias, e, por não quererem gastar com hotéis para cães e gatos,
acabam os abandonando na rua”. Os autores também citam a
vivissecção, que os mesmos definem, em termos literais, “cortar
um animal vivo”.

Para RENCTAS (2001):

“Quando se elimina uma espécie, morre com ela toda a sua história genética,
que jamais poderá ser recriada. Deve-se considerar que as espécies não
evoluíram independentes, mas possuem relações intra e interespecíficas e
com o meio físico-químico. Essas relações, muitas vezes por nós não
compreendidas e até desconhecidas, contribuem para a complexidade,
funcionamento e equilíbrio dinâmico dos ecossistemas” (p. 57)

2.1.3 Impactos positivos da posse responsável

Para Santana et al. (2013):

“A questão da posse responsável de animais domésticos é um das mais urgentes
construções jurídicas do Direito ambiental, visto a crescente demanda que
se tem verificado nas sociedades, pois a urbanização cada vez mais crescente,
vem suplantando hábitos coletivos entre os indivíduos que, isolados em seus
lares, tem constituído fortes laços afetivos com algumas espécies, como é o
caso dos cães e gatos, transformando-os em verdadeiros entes familiares.”
(p. 01)

Os autores ainda acrescentam que no Brasil “não existe uma
construção pelo direito positivo brasileiro do conceito de posse
responsável, a nível federal, apesar da necessidade de tal noção
pelos operadores do direito ambiental da fauna” (p. 13) e elucidam:

“Utilizando-se, de modo geral, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais,
infere-se que o conceito de posse responsável implica na conduta humana de
dar ao integrante da fauna o devido respeito, não o submetendo a maus
tratos e atos cruéis, nem o explorando, muito menos promovendo o seu
extermínio desnecessário ou cruel.” (Santana et al., 2013, p.13)

Outro impacto positivo da posse responsável a ser considerado é
a continuidade das espécies, uma vez que o tráfico ilegal de animais
e os maus-tratos prejudicam o processo de perpetuação das espécies.
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3. CONCLUSÃO

Levando em consideração as legislações vigentes, seja a nível
federal, estadual ou municipal, o presente trabalho analisou os
diversos aspectos da posse legal e ilegal de animais silvestres e
exóticos no Brasil.

Foi possível analisar também os aspectos sociais implicados na
manutenção do Meio Ambiente assim como as consequências do
tráfico de animais e animais em situação de cativeiro. O presente
trabalho demonstrou que a fiscalização e a gestão Ambiental são
temas de grande importância para a nação e todos os Brasileiros.
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RESUMO

O agronegócio é uma área amplamente dinâmica e promissora,
dentre elas a de plantas ornamentais é de grande força
principalmente por questões climatológicas. O Setor do paisagismo
carrega um grande valor econômico e social enfatização das espécies
nativas de cada região ao qual o paisagista está localizado, busca
pela preservação junto com o foco de empreendedorismo ambiental
e arquitetônico. A orquídea e o amarílis, são dois grandes
contribuintes para o mercado de flores, que junto com outras espécies
geram mais de 100 bilhões de dólares ao ano. Para os pequenos
produtores a contribuição para o setor paisagismo e jardinagem com
as produções de mudas ornamentais é de grande colaboração, que
cresceu 30% dentre os anos de 2008 a 2013. O paisagismo brasileiro



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

também pode se tornar um grande empreendedor de flores e plantas
ornamentais nativas, já que grandes países europeus são visionários
para a beleza da flora brasileira.

Palavras chave: nativa, orquídea, amarílis e agronegócio

ABSTRACT

Agribusiness is a highly dynamic and promising area, among which
the ornamental plants is of great strength mainly due to
climatological issues. The landscaping sector carries a great economic
and social value, emphasizing the native species of each region to
which the landscaper is located, searching for preservation together
with the focus of environmental and architectural entrepreneurship.
Orchids and amaryllis are two major contributors to the flower
market, which together with other species generate more than $
100 billion a year. For small producers, the contribution to the
landscaping and gardening sector with the production of ornamental
seedlings is of great collaboration, which grew by 30% between the
years 2008 to 2013. Brazilian landscaping can also become a great
entrepreneur of flowers and ornamental plants native, since large
European countries are visionaries for the beauty of Brazilian flora.

Keywords: native, orchid, amaryllis and agribusiness

1. INTRODUÇÃO

O agronegócio é uma área amplamente dinâmica e promissora, dentre
elas a de plantas ornamentais é de grande força principalmente por
questões climatológicas pelo país ser temperado e tropical.  A contribuição
para a renda é de grande força já que segundo França e Maia (2008) 120
mil cidadãos ganhão a sua renda por esse meio, o que também difere é
que há uma representatividade feminina de 80% da área florística.

O Setor do paisagismo carrega um grande valor econômico e social,
o que reflete no profissional e na relação com o ambiente ali
introduzido. Como contemporaneamente que, o paisagismo O Setor
do paisagismo carrega um grande valor econômico e social, enfatização
das espécies nativas de cada região ao qual o paisagista está localizado,
busca pela preservação junto com o foco de empreendedorismo
ambiental e arquitetônico. (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2013)
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2. DESENVOLVIMENTO

Um grande produto do setor paisagístico que contribui para a
parte econômica é a produção de Orchidaceae (Orquídeas), que junto
com outras espécies geram mais de 100 bilhões de dólares ao ano.
Sendo uma espécie de grande valor como no Japão, Holanda dentre
outros, as orquídeas podem ocasionar uma renda maior ao Brasil se
o mesmo implementar mais métodos e equipamentos para tal
produção, rentabilizando a economia de Orchidaceae cada vez mais
(STANCATO; BEMELMANS; VEGRO, 2001)

As orquídeas pertencem a uma das maiores famílias das
angiospermas a Orchidaceae, sendo comumente encontrada em regiões
tropicais do mundo, principalmente nos trópicos americanos e Sudeste
Asiático, principalmente em regiões mais úmidas e montanhosas. No
brasil já foi identificado mais de 2500 espécies (BERG; AZEVEDO, 2005).

Na imagem a seguir observam-se exemplares de orquídeas.

        Figura 1. Exemplares de orquídeas com uso ornamental.
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Para os pequenos produtores a contribuição para o setor
paisagismo e jardinagem com as produções de mudas ornamentais é
de grande colaboração. Dentre os anos de 2008 a 2013 o percentual
de intensificação de produtores a esse cultivo cresceu quase 30%,
dando a ver que o pode agregar a uma expansão de geradores em
micro e macro produtores, incrementando a mão de obra feminina
gradativamente maior (JUNQUEIRA; PEETZ, 2014)

Desde a década de 50 a produção de flores era centralizada em
grandes polos daquela época, ou em torno delas, como São Paulo,
Holanda, Atibaia e assim. Após o aumento da produção de Hollywood
a busca pelo glamour ganhou força, e o que mais representavam
isso eram campanhas de lindos jardins e decorações florais. (AKI;
PEROSA, 2002)

Logo após, no início do século XIX, os indícios de produções de
flores ornamentais no Brasil foram aumentando, podendo ser
encontradas agora em Petrópolis no Rio de Janeiro. Isso se deu ao
fato da incrementação do Palácio Imperial, do qual Jean Baptiste
Binot era o responsável pelo projeto do jardim do palácio, que usou
uma grande variedade de orquídeas e que influenciou nas variedades
presentes até atualmente. (FRANÇA; MAYA, 2008).

Na imagem a seguir observa-se o Jardim do Palácio Imperial de
Petrópolis, RJ.

Figura 2 - Jardim do Palácio Imperial de Petrópolis, RJ.
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Assim como as orquídeas a produção de Amaryllidaceae (Amarílis)
é um grande meio econômico no setor Paisagístico, por suas flores
de cores vibrantes e por atraírem polinizadores como abelhas, beija-
flores e borboletas a procura por essa espécie é de grande
importância. Porém há alguns empecilhos na produtividade, o valor
do germoplasma importado acarreta uma dificuldade tendo que ser
importados da Holanda. O amarílis pertence ao gênero Hippeastrum,
sendo nativa das américas do sul e central, existe cerca de 55 a 75
espécies desse gênero e 40 delas é encontrada no Brasil (AMARAL,
2007).

Na imagem a seguir observam-se flores de Amarílis.

Figura 3 – Flores de Amarílis.

Apesar de e algumas espécies de Orquídeas e amarílis serem
exóticas, ainda existe várias espécies nativas, o paisagismo brasileiro
também pode se tornar um grande empreendedor de flores e plantas
ornamentais nativas, já que grande países europeus são visionários
para a beleza da flora brasileira, podendo assim importar e exportar
e ampliando cada vez mais o mercado florístico do país (HEIDEN;
BARBIERI; STUMPF, 2006)
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3. CONCLUSÃO

O mercado de plantas ornamentais e flores é um grande gerador
de rendas e emprego, principalmente para as mulheres, no Brasil há
várias espécies nativas que já são utilizadas no paisagismo como
amarílis e orquídeas.
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RESUMO

A cultura do eucalipto foi introduzida no Brasil em 1904, com a
finalidade de produzir madeira, lenha, postes e dormentes para suprir
as necessidades das estradas de ferro da região sudeste. Assim como
outras culturas o eucalipto é acometido por diversos fitopatógenos que
podem comprometer a sua produtividade. Uma doença que há tempos
causa preocupação aos produtores é a seca de ponteiro causada pelo
fungo Dothiorella sp. que corresponde à forma perfeita Neofusicoccum
ribis. Sua infestação está associada a fatores abióticos e a deficiência
nutricional em especial a do boro. Com isso o objetivo deste trabalho é
enfatizar a importância do efeito do boro com a suscetibilidade de
mudas de Corymbia citriodora a Neofusicoccum ribis.

Palavras chave: Cancro. Dothiorella sp. Eucalipto. Fitopatógeno.
Nutrição.

ABSTRACT

The eucalyptus culture was introduced in Brazil in 1904, with
the purpose of producing wood, firewood, posts and sleepers to supply
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the needs of the railroads in the southeast region. Like other crops,
eucalyptus is affected by several phytopathogens that can
compromise its productivity. A disease that has long been a cause of
concern to producers is pointer drought caused by the fungus
Dothiorella sp. which corresponds to the perfect form Neofusicoccum
ribis. Its infestation is associated with abiotic factors and nutritional
deficiency, especially boron. Thus, the objective of this work is to
emphasize the importance of the effect of boron with the
susceptibility of Corymbia citriodora seedlings to Neofusicoccum
ribis.

Keywords: Cancer. Dothiorella sp. Eucalyptus. Phytopathogen.
Nutrition

1. INTRODUÇÃO

O eucalipto é uma das espécies que tem gerado grandes
relevâncias econômicas no setor de florestas plantadas. Atualmente
o total de árvores plantadas no Brasil é de 7,3 milhões de hectares,
desses 5,7 milhões de hectares são ocupados por florestas de
eucalipto destinadas para vários fins, como produção de papel,
celulose, pisos de madeira serrada e carvão vegetal (IBÁ, 2019).

A chegada do eucalipto no Brasil ocorreu em 1904 com a finalidade
de suprir as necessidades de lenha, postes e dormentes das estradas
de ferro da região sudeste. É uma espécie de rápido crescimento,
com adaptações para as condições edafoclimáticas brasileiras. A sua
expansão foi marcada na década de 60 por conta dos incentivos
fiscais que duraram até os anos 80. Este período foi um grande marco
histórico na silvicultura brasileira pela repercussão que este setor
proporcionou (MEDRADO, 2005).

Como em qualquer outra cultura, o eucalipto é acometido por
diversas doenças que comprometem sua qualidade e produtividade
(COLTURATO, 2009). A seca de ponteiros ocasionados pelo fungo
Dothiorella sp. (fase perfeita Neofusicoccum ribis) é uma doença
que ainda tem chamado atenção nos plantios de eucalipto (Wolf e
Wolf, 1939).

O fungo Neofusicoccum fusicoccum é considerado um patógeno
secundário, pois sua infestação está correlacionada a fatores
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abióticos do ambiente e a deficiência nutricional em especial a do
boro (COLTURATO, 2009).

Os sintomas ocasionados por N. ribis ocorrem no terço superior
da copa das árvores. A sintomatologia engloba lesões nas
extremidades da haste principal, nos pontos de inserções de ramos
e galhos, e com passar do tempo essas lesões podem causar o
anelamento do órgão levando a morte ou secamento da porção distal.
Quando não houver o anelamento no local ocorre o aparecimento de
cancro, podendo posteriormente surgir novas brotações (FERREIRA,
1989).

A deficiência de boro associada ao estresse hídrico se tornou
comum nos plantios de eucalipto. Sendo este um fator que contribui
com o aparecimento de agentes fitopatogênicos como N. ribis. Os
sintomas de deficiência de boro são folhas novas cloróticas,
encarquilhadas e corináceas que se tornam quebradiças, ocorrendo
também a morte da gema apical, fendilhamento do tronco com
exsudação de goma e necrose dos tecidos, sendo este último sintoma
a principal porta de entrada para os fungos (MALAVOLTA, 1978).

Embora existam pesquisas que relacionam a nutrição mineral e
a ocorrência de fitopatógenos em espécies de eucalipto, são poucos
os estudos com micronutrientes (MASULLO, 2018). Com isso o objetivo
deste trabalho é enfatizar a importância do efeito do boro com a
suscetibilidade de mudas de Corymbia citriodora a Neofusicoccum
ribis.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Revisão de literatura

2.1.1 Corymbia citriodora

O gênero Eucalyptus foi descrito por L’ Heeretier de Brutelle em
1788 (ANDRADE, 1939). Com base em características morfológicas e
moleculares, o gênero Eucalyptus foi reclassificado, e nessa nova
reclassificação de gênero, Hill e Johnson, (1995) retiraram as espécies
chamadas de “bloodwood” formando com elas o novo gênero
Corymbia. Foram incluídas 113 espécies neste novo gênero, que antes
eram consideradas do gênero Eucalyptus. Espécies como Corymbia
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citriodora, C.torelliana e C. maculata são as mais disseminadas do
gênero Corymbia no Brasil.

A espécie C. citriodora possui ocorrência natural na Austrália e
possui um porte médio de 50 metros de altura e 1,2 metros de
diâmetro. (BOLAND et al., 1994). Caracterizada por possuir, tronco
ereto com casca lisa, com coloração que oscila de creme, rosa a
acobreado, dando ao fuste um aspecto manchado (LORENZI et al.,
2003; BOLAND et al., 2006). Sua necessidade pluviométrica anual
mínima é de 600 mm e de 900 mm para garantir um crescimento
mais rápido. Mostra tolerância a deficiências hídricas, resistência
ao fogo e pode sobreviver a geadas leves (FERREIRA et al., 1993).

A madeira de C. citriodora é utilizado para diversos fins como,
produção de carvão vegetal, cercas, cruzetas, dormentes, lenha,
mourões, postes e serraria (GOLFARI et al., 1978; FERREIRA, 2003;
BOLAND et al., 2006). De suas folhas é extraído o óleo essencial
citronelal, que tem sido utilizado na aromatização de ambientes,
produção de desinfetantes, detergentes e matéria prima para fábrica
de perfumaria e fármacos entre outros (VITTI; BRITO, 2003; VIEIRA,
2004).

2.1.2 A família Botryosphaeriaceae

Espécies de Botryosphaeriaceae compõe um importante grupo
de fungos oportunistas e patogênicos, que são conhecidos por infectar
várias plantas lenhosas. Estes fungos normalmente são encontrados
em plantios de espécies exóticas, como o eucalipto. Os fungos como
Botryosphaeria dothidea e Neofusicoccum ribis, pertencem  a este
grupo (RODAS et al., 2009).

2.1.2.1 Neofusicoccum ribis

A seca de ponteiros no eucalipto é uma doença ocasionada pelo
fungo Dothyorella sp. (Fase perfeita Neofusicoccum ribis). Sua
primeira descrição foi feita em 1911 por Grossen e Dugger
conceituado como agente fitopatogênico em espécies de Ribis. sp.
(WOLF e WOLF, 1939). Considerado como um patógeno secundário a
presença N. ribis está relacionada a fatores abióticos do ambiente e
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a deficiência nutricional em especial a do boro (COLTURATO, 2009).

Segundo Perez (2016) fungos do gênero Neofusicoccum são vistos
como saprófitos e patógenos oportunistas, ocorrendo com maior
frequência em plantas debilitadas, provocando maiores danos. N.
ribis possui uma série de hospedeiros em plantas lenhosas (CROUS
et al., 2006). As principais espécies de eucalipto que são acometidas
por este fitopatógeno são Corymbia citriodora, Eucalyptus globulos
e o híbrido E. grandis x E. Urophylla (SOUZA, 2008).

De acordo com Ferreira (1989), os sintomas ocasionados por N.
ribis ocorrem no terço superior da copa das árvores. A sintomatologia
engloba lesões nas extremidades da haste principal, nos pontos de
inserções de ramos e galhos, com o tempo essas lesões podem
provocar o anelamento do órgão causando a morte ou secamento da
porção distal. Quando não houver o anelamento no local ocorrerá o
aparecimento de cancro, podendo surgir posteriormente uma nova
brotação.

2.1.3 Características morfológicas e taxonômicas

Segundo Rodas et al. (2009) durante décadas tem se confundido
a taxonomia de Botryosphaeriaceae. Espécies tem sido caracterizada
em anamorfo e telemorfo, no entanto ambos os estados podem ser
confusos, pois as características como pigmentação, septação e
morfologia são capazes de se modificar pela influência do substrato
e pelas condições de crescimento. Contudo a utilização das técnicas
baseadas no DNA foi aplicada à taxonomia da Botryosphaeriaceae,
permitindo assim diferenciar com maior precisão as espécies,
colaborando na identificação taxonômica.

Os autores anteriormente citados, realizaram um estudo de
identificação de Botryosphaeriaceae associados a cancro em
Eucalyptus grandis em plantações na Colômbia. Neste estudo foram
utilizados diversos isolados de Botryosphaeriaceae, dentre eles
isolados de Botryosphaeria dothidea e Neofusicoccum ribis. Neste
estudo as

características morfológicas de N. ribis eram compostas de
conídios elípticos a fusiforme com extremidades pontiagudas com
conteúdo granular de 20,3- 5,6 ìm. Foi constatado também nos
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ensaios em estufa e de campo, que as lesões provenientes dos isolados
de N. ribis eram mais agressivas do que as dos isolados de B. dothidea.

2.1.4 Presença de Botryosphaeriaceae em outros países

Espécies de Botryosphaeriaceae estão entre os mais importantes
patógenos em plantações de Eucalyptus spp. na África do Sul.
Provocam o chamado “Die Back”, ou seja, a morte progressiva de
ponteiros e ramos jovens de árvores e cancros, ocasionando até
mesmo em casos mais extremos a morte da árvore. Fungos
pertencentes a esta espécie têm sido encontrados em espécies
arbóreas endêmicas da África do Sul a Syzygium cordatum e a
Heteropyxidaceae natalensis. Os locais onde essas árvores são
encontradas possui plantios de eucalipto, assim as
Botryosphaeriaceae que ocorrem nas árvores nativas e nos eucaliptos
são consideradas uma séria ameaça, devido a importância econômica
dos plantios de eucalipto, e a necessidade de proteger a flora nativa
do local (PLAVIC et al., 2007).

2.1.5 Micronutriente (Boro)

O boro é o micronutriente mais limitante para a cultura do
eucalipto no Brasil. Sua deficiência ocorre em solos com baixa
disponibilidade hídrica e com fertilidade reduzida (GONÇALVES; VALERI,
2011). Assim, a aplicação do boro ou manutenção dos resíduos florestais
são as principais fonte de boro em solos tropicais (MASULLO, 2018).

Nas últimas duas décadas houve uma grande expansão da
eucaliptocultura no Cerrado. Esta região apresenta solos com baixo
teor de matéria orgânica, por conta das altas temperaturas que
favorecem a decomposição. Sendo este um outro fator que influencia
na carência de boro, pois a matéria orgânica é considerada como a
principal fonte deste nutriente no solo (GONÇALVES; VALERI, 2011).

2.1.6 Importância do boro para as plantas

O boro é um micronutriente que ajuda no aumento da
produtividade além disso colabora na defesa das plantas contra a
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suscetibilidade aos fitopatógenos, pois atuam no processo de defesa
das plantas, na qual estão diretamente ligadas às vias de produção
de lignina. Portanto, o desiquilíbrio dos micronutrientes faz com
que as plantas fiquem mais suscetíveis ao ataque de patógenos
(SILVEIRA; HIGASHI, 2003; MASULLO, 2018).

A deficiência de boro relacionada ao estresse hídrico está sendo
cada vez mais comum em plantios de eucalipto, sendo este um fator
que favorece a aparição  de agentes fitopatogênicos como N. ribis .
Os sintomas de deficiência de boro são folhas novas encarquilhadas,
cloróticas e corináceas que se tornam quebradiças, ocorre também
a morte da gema apical, o fendilhamento do tronco com exsudação
de goma e necrose dos tecidos, sendo este sintoma uma porta de
entrada para os fungos (MALAVOLTA et al., 1978).

2.1.7 Controle

De acordo com Souza (2008) N. ribis é um patógeno que se
manifesta sob diversas condições de estresse, por tais motivos seu
manejo nem sempre é fácil. Porém evidências mostram que os
diferentes materiais genéticos de eucalipto se diferem quanto à
suscetibilidade ao fungo. Assim, existem possibilidades de selecionar
materiais que possuem alta resistência a este fitopatógeno.

De maneira geral uma forma de controle preventivo é adotar
medidas de manejo silviculturais, principalmente a nutrição correta
de boro e a disponibilidade hídrica, minimizando os fatores de
estresse das plantas (SOUZA, 2008).

3. CONCLUSÃO

Pode- se concluir que a seca de ponteiros ocasionados pelo fungo
Dothiorella sp. é uma doença que proporciona grandes impactos em
relação ao desenvolvimento e qualidade dos plantios de Corymbia
citriodora. Assim faz- se necessário a correta

nutrição com boro e a seleção de materiais genéticos resistentes
a este fitopatógeno, além de pesquisas mais concretas da
concentração ideal de boro em relação a suscetibilidade de mudas
de eucalipto a N. ribis.



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4. REFERÊNCIAS

ANDRADE, E.N. O eucalipto. São Paulo: Chácaras e Quintais, 1939,
122p.

BOLAND, D.J.; BROOER, M.H.; CHIPPENDALE, G.M. et al. Forest trees
of Australia, 4. Ed. Melbourne: CSIRO, 1994. 703p.

BOLAND, D.; BROER, M.H.; CHIPPENDALE, G. M.; HALL, N.; HYLAND,
B. P. M.; JOHNTON, R. D.; ELEINING, D. A.; MCDONALD, M. W.;
TURNER, J.D. Forest trees of Australia. Melbourne: CSIRO, 2006.
736p.

COLTURATO, A. B. Epidemiologia e Manejo da Seca de Ponteiro de
Corymbia citriodora (Botryosphaeria ribis/ Dothyorella sp.). 2009.
P. 76. Dissertação Doutorado em Agronomia (Proteção de Plantas).
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu-
SP, 2009.

CROUS, P. W.; SLIPPERS, B.; WINGF, M. J.; PHILIPS, A. J.; ALVES, A.;
BURGESS, T.;

BARBER, P.; GROENEWALD, J. Z. Phylogenetic lineages in the
Botryosphaeriaceae Neofusicoccum ribis. Stud. Mycol. 55: 249, 2006.

FERREIRA, F. A. Patologia florestal: principais doenças florestais do
Brasil. Viçosa, Sociedade de Investigações Florestais, 1989, 570p.

FERREIRA, M.; SIMÕES, J.W.; SCANAVACA JÚNIOR, L. et al. Variação
entre procedências, raças locais e progênies de E. citriodora Hook e
suas implicações no melhoramento genético. Série Cientifica. IPEF-
ESALQ, v.1-19, 1993.

GOLFARRI, L.; CASER, R. L.; MOURA, V. P. Zoneamento ecológico
esquemático para reflorestamento no Brasil. Brasília, DF: PNUD/
FAO/IBDF/BRA- 45, 1978. 66 p. (série Técnica, 11).

GONÇALVES, J.L. M.; VALERI, S. V. Eucaliptos e Pinus. In: Ferreira,
M. E.; CRUZ, M. C. P. da; RAIJ. Van; ABREU, C.A. de (Eds.).
Micronutrientes e elementos tóxicos na agricultura. 3. CNPq/ FAPESP/
POTAFOS. p. 600, 2001.



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      89

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

HILL, K.D.; JOHNSON, L.A.S. Sistematic studies in eucalyptus. 7. A
revision of thes bloodwood, genus Corymbia (Myrtaceae). Telopea,
v.6, p. 173-505, 1995.

IBÁ- Indústria brasileira de árvores. Relatório 2019. Disponível em:
https :// iba.org/dataf i les/publ icacoes/re lator ios/ iba-
relatorioanual2019.pdf. Acesso em: 18 de fev. de 2020.

LORENZI, H., SOUZA, H. M. de; TORRES, M. A. V.; BACHER, L. B.
Árvores exóticas no Brasil: madeiras, ornamentais e aromáticas. Nova
Odessa: Instituto Plantarum, 2003. 352 p.

MALAVOLTA, E.; TRANI, P. E; ATHAYDE, M.F; BRAGA, N.R; NOGUEIRA,
S.S; MORAES S.A. NOTA sobre deficiência e toxidez de boro em
espécies cultivadas do gênero Eucalyptus. Revista Agricultura, v.
53, n 4, p. 243- 246, 1978.

MASULLO, L. S. Crescimento nutrição e fitossanidade de povoamentos
de eucalipto fertilizados com boro, cobre e zinco na presença e
ausência de resíduos florestais. 2018. P. 97. Dissertação Mestrado
em Silvicultura e Manejo Florestal- Universidade de são Paulo Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba- SP, 2018.

MEDRADO, M.J. S.; HOEFLICH, V.A.; CASTRO, A.W.V. EMBRAPA:
Evolução do setor florestal no século XXI. 2005. Disponível em: http:/
/ w w w . c e l u l o s e o n l i n e . c o m . b r / C o l u n i s t a /
Colunista.asp?IDAssuntoMateria=271&iditem=9. Acesso em 21 de fev.
de 2020.

PEREZ, G. S. Botryosphaeriaceae associada à morte de ramos em
plantações de Eucalyptus glóbulos Labill na região de Biobío e de
Araucania (Chile). Dissertação de Mestrado .Universidade de
Concepción do Chile, 2016.

PAVLIC, D.; CHINELOS, B. T. A.; COUTINHO, e M. J. W.
Botryosphaeriaceae occurring on native Syzygium cordatum in South
Africa and their potential threat to Eucalyptus . Departamento de
Microbiologia e Patologia e Departamento de Genética, Instituto de
Biotecnologia Agrícola e Florestal (FABI), Faculdade de Ciências
Agrícolas e Naturais, Universidade Pretotia, Pretoria, África do Sul.
p 1-2, 2007.



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

RODAS, C. A.; SLIPPERS, B.; GRYZENHOUT, M.; WINGFIELD, M. J.
Botryosphaeriaceae associated with Eucalyptus canker diseases in
Colombia. Departamento de Microbiologia e Patologia e
Departamento de Genética, Instituto de Biotecnologia Agrícola e
Florestal (FABI), Universidade de Pretoria, África do Sul; Investigation
Florestal, Carrera 3 N° 10- 36, Cali, Valle, Colômbia. p.1- 7, 2009.

SILVEIRA, R. L. V. A.; HIGASHI, E.N. Aspectos nutricionais envolvidos
na ocorrência de doença com ênfase para o eucalipto. (Circular
Técnica IPEF, 200). Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais.
Piracicaba- SP, dezembro 2003, N° 200, p. 1-3.

SOUZA, H. G. “Resistencia do Eucalipto AO CANCRO de Chrysoporthe
cubensis e Botryosphaeria sp.” 2008. P. 109. Dissertação de mestrado
em Agronomia (Proteção de Plantas). Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu- SP, 2008.

VIEIRA, I. G. Estudo de caracteres silviculturais e de produção de
óleo essencial de progênies de Corymbia citriodora (Hook) K.D. Hill
& L.A.S. Johnson procedente de Anhembi/ SP- Brasil, Ex: Atherton
QLD- Austrália. 2004. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Florestais) -Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Universidade de São Paulo, Piracicaba- SP.

VITTI, A. M. S.; BRITO, J. O. Óleo essencial de eucalipto. (Documentos
florestais,17) Piracicaba: ESALQ/ USP, 2003. 30 p.

WOLF, F.T.; F.A. A study of Botryosphaeria ribis on willow. Mycologia.
v. 31, p. 217-227, 1939.



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      91

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Panthera onca: CARACTERÍSTICAS E
PROPOSTA DE RECINTO E ENRIQUECIMENTO

 LOURENÇO, Fernanda1

DALEVEDO, Gabriela¹

NASCIMENTO, Rodrigo Kullock Rangel¹

MELO, Augusto Gabriel Claro de²
1 Discente do Curso de Pós Graduação em Manejo de Fauna Silvestre e

Exótica - FAEF (fernandahl@gmail.com);

² Docente do curso de Engenharia Florestal da FAEF.

RESUMO

A onça-pintada, (Panthera onca) é a maior espécie de felino do
continente americano e predador topo de cadeia alimentar,
considerado espécie chave nos ecossistemas onde ocorre. É sensível
às perturbações ambientais, então é apontada como indicador de
integridade e qualidade ambiental. Além disso, a onça-pintada
também é considerada espécie guarda-chuva, pois ao protegê-la, a
diversidade de habitat, processos ecossistêmicos e demais espécies
dos mesmos habitats, também estariam. No presente estudo foi
utilizado a revisão de literatura como método investigativo sobre as
informações disponíveis na base de dados de sites de pesquisa
acadêmicos. Utilizamos como palavras chave, a espécie em estudo
(P. onca), onça-pintada, morfologia, etc. Buscamos procurar artigos
de maior relevância e com maior número de citações em trabalhos
acadêmicos, para melhor investigação de pendências em informações
para melhorar assim a educação proposta. A onça-pintada encontra-
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se atualmente no status de Vulnerável à extinção no país, segundo o
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Dessa
forma, espera-se efetiva mudança de percepções e atitudes não só
com relação à onça-pintada, mas também com relação aos seus
habitats, uma vez que a conservação da espécie é diretamente
dependente da boa qualidade de habitats e oferta de presas naturais.
Tratar dessa temática em diversos setores da sociedade, de maneira
inovadora, transdisciplinar e compromissada é um passo importante
a ser tomado o quanto antes.

Palavras-chave: Jaguar, ecologia, Fauna brasileira.

ABSTRACT

A jaguar, (Panthera onca) is the largest species of feline in the
American continent and a top predator of the food chain, considered
a species in the ecosystems where it occurs. It is sensitive to
environmental disturbances, so it is considered an indicator of
environmental quality and integrity. In addition, the jaguar is also
considered an umbrella species, because in protecting it, the
diversity of habitat, ecosystem processes and other species of the
same habitats, would also be. In the present study, a literature
review was used as an investigative method on the information
available in the database of academic research sites. We used as
keywords, a type under study (P. onca), jaguar, morphology, etc.
We seek to find articles of greater construction and with a greater
number of citations in academic works, to better investigate
pending information in order to improve the proposed education.
The jaguar is currently vulnerable to extinction in the country,
according to the Red Book of Endangered Brazilian Fauna. Thus, an
effective change in perceptions and attitudes is expected, not only
in relation to the jaguar, but also in relation to its habitats, since
the conservation of the species is directly dependent on the good
quality of habitats and the supply of natural prey. Addressing this
issue in different sectors of society in an innovative,
transdisciplinary and committed way is an important step to be
taken as soon as possible.

Keywords: Jaguar, ecology, Brazilian fauna.
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1. INTRODUÇÃO

A onça-pintada, Panthera onca (LINNAEUS, 1758), também
conhecida como Jaguar, é a maior espécie de felino do continente
americano (SYMOUR, 1989), e um predador topo de cadeia alimentar,
considerado espécie chave nos ecossistemas onde ocorre (TERBORGH,
1990). Naturalmente, essa espécie habita todos os biomas brasileiros
com exceção do Pampa. P. onca mantém baixas densidades
populacionais e necessita de grandes áreas que mantenham uma
boa oferta de presas e qualidade de habitats. Por ser tão sensível às
perturbações ambientais, a onça-pintada é apontada como um ótimo
indicador de integridade ou qualidade ambiental (LEITE, 2000). Além
disso, a onça-pintada também é considerada espécie guarda-chuva,
pois ao protegê-la, a diversidade de habitat, processos ecossistêmicos
e demais espécies dos mesmos habitats, também estariam protegidas
(MARCHINI; CAVALCANTI; CUNHA DE PAULA, 2011).

A área de distribuição da onça-pintada abrangia o sul dos Estados
Unidos até o norte da Argentina (SEYMOUR, 1989; IUCN, 2017).
Contudo, a espécie está atualmente extinta em El Salvador, Uruguai
e Estados Unidos, e estima-se que a onça-pintada ocupe menos de
46% de sua área de distribuição histórica (SANDERSON et al., 2002;
IUCN, 2017).

As principais ameaças à espécie estão relacionadas às atividades
antrópicas, que causam redução e fragmentação de seu habitat com
consequente redução na oferta de presas naturais, e a caça
retaliativa, devido aos prejuízos econômicos causados pela predação
de rebanhos domésticos (NOWELL; JACKSON, 1996; ZIMMERMANN;
WALPOLE; LEADER-WILLIAMS, 2005). A onça-pintada é classificada
como espécie Quase Ameaçada (Near Threatened) pela União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2017). No Brasil,
a espécie é classificada como vulnerável pelo Livro vermelho da
fauna brasileira ameaçada de extinção (INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE [ICMBio], 2016). Nesse
contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar as
características gerais do felino Panthera onca.

O presente estudo tem como objetivo levantar informações sobre
a onça-pintada, bem como propor recinto e enriquecimento
ambiental para onças em cativeiro.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Classificação Taxonômica

O gênero Panthera apresenta quatro espécies, sendo elas
Panthera onca (Onça-pintada), Panthera leo (Leão), Panthera tigris
(Tigre) e Panthera pardus (Leopardo). Todas as espécies deste gênero
foram descritas por Linnaeus em 1758. A Onça-pintada é o maior
felino das Américas, e o único representante do gênero no continente.
A sua classificação completa é reino Animalia, filo Chordata, classe
Mammalia, ordem Carnivora, família Felidae, gênero Panthera,
espécie Phantera onca (MORATO, et al, 2011).

2.2. Características Morfológicas

A onça-pintada é um animal de conformação robusta, musculosa,
crânio grande e largo. Tamanho e peso variam consideravelmente: o
peso normalmente está entre 56 a 96 kg. Os maiores machos
registrados pesavam até 158 kg (tendo o peso de uma leoa ou tigresa),
e as menores fêmeas chegavam a ter 36 kg (NOWAK, 1999). As fêmeas
são entre 10 a 20 % menores que os machos (SEYMOUR, 1989). O
comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda varia de
1,12 m a 1,85 m (NOWAK, 1999). Sua cauda é a menor dentre os
grandes felinos, tendo entre 45 e 75 cm de comprimento. Suas pernas
são consideravelmente mais curtas se comparadas a um tigre ou
leão com mesma massa corporal, mas são mais grossas e robustas. É
o terceiro maior felino do mundo, menor apenas que o leão e o tigre
(SUNQUIST, 2009).

A forma corporal atarracada e robusta torna a onça-pintada capaz
de nadar, rastejar e escalar. A cabeça é grande e a mandíbula é
desenvolvida e forte (WROE, et al, 2006) A onça-pintada possui a
mordida mais forte de todos os felinos, capaz de alcançar até 910
kgf e ela pode abrir a boca até a 13,1 cm de diâmetro, em um
ângulo de 65 a 70 graus (SEYMOUR, 1989).

As patas são digitígradas como outros animais carnívoros, e sua
estrutura é típica de membros do gênero Panthera (SEYMOUR, 1989).
As garras são retráteis, o que faz com que suas pegadas geralmente
não apresentem marcas de garras, como outros felinos. (CAVALCANTI,
2002).
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2.3. Habitat

No início do século passado, a onça-pintada podia ser encontrada
desde o sul dos Estados Unidos até o centro-sul da Argentina e Uruguai
(HOOGESTEIJN & MONDOLFI 1992). Desde então, sua distribuição
geográfica vem se reduzindo drasticamente, e estima-se que cerca de
50% de sua distribuição original foi perdida (SANDERSON et al., 2002). A
espécie é atualmente considerada extinta no Uruguai e em toda área
dos Pampas (HOOGESTEIJN & MONDOLFI 1992). As onças-pintadas
também foram consideradas extintas nos Estados Unidos, porém
indivíduos oriundos do México parecem entrar continuamente no país,
(NOWAK 1991, MCCAIN & CHILDS 2008). No Brasil, a espécie ocorria em
todos os biomas, porém não há mais relatos da presença de onça-pintada
nos Pampas (INDRUSIAK & EIZIRIK 2003). A perda de habitat tem sido
considerada a principal ameaça para a espécie, sendo que na Caatinga
e Mata Atlântica estima-se que há menos de 20% de remanescentes
adequados para sua sobrevivência (FERRAZ et al., 2012).

A onça-pintada está presente em pelo menos 43 unidades de
conservação de proteção integral federais (NASCIMENTO & CAMPOS
2011), 22 unidades de proteção integral estaduais (ICMBio 2011) e
26 unidades de conservação de desenvolvimento sustentável (ICMBio
2011) (figura 1).

(Fig.1 -  Panthera onca. Fonte: Brasilcc, 2018)
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2.4. Reprodução

As onças-pintadas apenas interagem com outros indivíduos da
espécie durante a época de acasalamento. As fêmeas atingem a
maturidade sexual aproximadamente aos dois anos de idade, podendo
ter sua primeira cria com três anos. Já os machos atingem sua
maturidade com aproximadamente três anos, e são atraídos pelo
odor e vocalização das fêmeas durante o período reprodutivo. O
tempo de gestação varia de 93 a 105 dias e podem nascer de um a
quatro filhotes por ninhada. Em média, os filhotes recém-nascidos
pesam de 700 a 900 g, abrem os olhos a partir da segunda semana,
mamam até o sexto mês de vida e acompanham a mãe até um ano e
meio de idade (MORATO, 2011).

2.5. Dieta

Apresentam dieta variada, a qual pode incluir de antas a rãs
(SEYMOUR, 1989), porém geralmente sua dieta consiste de
vertebrados de médio a grande porte, como queixadas e catetos,
preguiças, capivaras, veados, tatus e jacarés (AZEVEDO 2008;
CAVALCANTI & GESE 2010; DALPONTE 2002). Entretanto, quando
é reduzido o número destes animais, geralmente por alterações
ambientais provocadas pelo homem, as onças podem vir a se
alimentar de animais domésticos e por esse motivo são perseguidas
(AZEVEDO & MURRAY 2007; MICHALSKI ET AL. 2006, SILVEIRA ET
AL. 2008).

3.  ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL

3.1. Cognitivo e alimentar

Oferecer um problema para o animal solucionar, como por
exemplo, a caixa surpresa: Uma caixa com um pedaço de carne
dentro; ou alimento vivo, por exemplo, um peixe dentro da
banheira. Assim exigirá do animal uma manipulação para obtenção
do prêmio, com objetivo de resolver problemas e na diminuição de
estereotipias.
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3.2.Sensorial

Consiste na estimulação dos sentidos do animal. Para o olfato,
realizar uma trilha de cheiro: Colocar fezes de outros animais dentro
do recinto, (Implantação da Nepeta cataria). Com objetivo de
estimular a capacidade sensorial (olfato) do animal e aumentar o
forrageamento. Ou para audição a exposição a sons de vocalização
de outros animais.

3.3.Físico

Introdução de aparatos que deixem os recintos semelhantes ao
habitat natural. Diferentes tipos de substrato (grama, folhas secas e
areia) e/ou acrescentar estruturas para o animal subir, arranhar.

4. RECINTO

De acordo com as exigências legais, o recinto deve ter:

Área total: 70m²

Número de indivíduos: dois

Tanque: 10 m² profundidade: 1,0m

Cambiamento: dois de 4m²

Maternidade: quatro

Nível de segurança: III

“Nível de Segurança” (NS): I - O tratador pode entrar estando o
animal solto no recinto II - Deve-se prender o animal para o tratador
entrar III - Além de prender o animal no cambiamento com trava e
cadeado, deverá haver corredor ou câmara de segurança.

ESPECIFICAÇÕES: Se fechado o recinto deverá ter altura mínima
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de 3,0m. Piso de terra com grama ou outra vegetação rasteira.
Disposição de troncos e tocas. O cambiamento deverá ser recoberto
de material macio quando houver crias. Disponibilidade de arvores
de médio porte.

Na imagem a seguir observa-se uma proposta de recinto.

Fig.2 – Recinto desenvolvido para Panthera onca.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A onça-pintada encontra-se atualmente no status  de
Vulnerável à extinção no país, segundo o Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção. Dessa forma, espera-se efetiva
mudança de percepções e atitudes não só com relação à onça-
pintada, mas também com relação aos seus habitats, uma vez
que a conservação da espécie é diretamente dependente da boa
qualidade de habitats e oferta de presas naturais. Tratar dessa
temática em diversos setores da sociedade, de maneira inovadora,
transdisciplinar e compromissada é um passo importante a ser
tomado o quanto antes.
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RESUMO

Nas últimas décadas a expansão das indústrias vem aumentando
o mercado madeireiro, assim, necessitando de uma produção elevada
de celulose, lenhas, carvão. Os menores custos e elevadas taxas de
retorno financeiro do cultivo do eucalipto garante competitividade
de seus produtos nos mercados interno e externo. Para uma elevada
produtividade de madeira é necessário o uso de adubos que contém
os nutrientes essenciais para o desenvolvendo e crescimento do
eucalipto. Os adubos orgânicos têm o como vantagem fazer parte
de um processo natural, o que auxilia o a qualidade do solo. O objetivo
deste trabalho foi descrever as características de adubos orgânicos
na cultura de eucalipto e suas vantagens.

Palavras chave: nutrientes; laterização, lixiviação.

ABSTRACT

In the last decades the expansion of the industries has been
increasing the wood market, thus, needing a high production of
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cellulose, wood, coal. The lower costs and high rates of financial
return of eucalyptus cultivation guarantee the competitiveness of
its products in the domestic and foreign markets. For high wood
productivity it is necessary to use fertilizers that contain essential
nutrients for the development and growth of eucalyptus. Organic
fertilizers have the advantage of being part of a natural process,
which helps the quality of the soil. The objective of this work was to
describe the characteristics of organic fertilizers in eucalyptus culture
and their advantages.

Keywords: nutrients; laterization, leaching.

1. INTRODUÇÃO

A cultura de eucalipto em nosso país é de relevância
inquestionável e vem contribuindo de forma crescente para a geração
de emprego e renda no meio rural e urbano. Não se sabe ao certo a
data de introdução no Brasil dessa espécie originária da Austrália,
mas sabe-se que foi pela iniciativa de Joaquim Francisco de Assis
Brasil, possivelmente entre os anos de 1861 a 1863. Botanicamente
temos mais de 700 espécies de eucalipto reconhecidas, dentre essas
tem-se: Eucalyptus citriodora, Eucalyptus torelliana, Eucalyptus
cloeziania, Eucalyptus exserta, Eucalyptus pilulares Eucaliptos
saligna, entre muitas outras espécies.

Estas espécies têm propriedades físicas e químicas tão diversas
que fazem com que os eucaliptos sejam usados para as mais diversas
finalidades como, lenha, estacas, moirões, dormentes, carvão
vegetal, celulose e papel, chapas de fibras e de partículas, até
movelaria, geração de energia, medicamentos, entre outros. Havendo
tanta diversidade, vale ressaltar que como consequência há variação
entre o período de plantio, necessidades de irrigação e adubação.

O plantio é uma das operações mais importantes para o sucesso
da implantação da cultura do eucalipto. Para o eucalipto não irrigado
a época ideal a instalação da cultura é em tempos chuvosos, já para
seu plantio com irrigação é mais propicio em tempos mais secos. O
uso de gel hidrorredentor é indicado para estiagem e secas.

A irrigação em plantações de eucalipto é mais utilizada para
garantir a sobrevivência das mudas após o plantio, além disso
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plantas que sobre déficit hídrico tem sua absorção de nutriente
prejudicada.

A necessidade de adubação se dá pelo fato que o solo nem sempre
é capaz de fornecer todos os nutrientes que as plantas precisam
para um adequado crescimento. As características e quantidade de
adubos a serem aplicado dependerão das necessidades nutricionais
das espécies florestais e da fertilidade do solo. Os nutrientes mais
frequentemente utilizados nas adubações de espécies de eucaliptos
são N, P e K e, com menor frequência, B e Zn. Ca e Mg são aplicados
através de calagem.

O objetivo deste trabalho é fazer uma breve revisão sobre a
eficácia do adubo orgânico na produção do eucalipto.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A exportação e o consumo interno de produtos madeireiros
crescem ano a ano no Brasil. A rentabilidade e a produtividade estão
intimamente associadas. Dentre as práticas silviculturais, a adubação,
especialmente a fosfatada, é a principal responsável pelo aumento
da produtividade dos eucaliptais.

O ritmo de silvicultura intensiva, com rotações de ciclo curto e
uso de genótipos com alta capacidade extrativa de nutrientes, acelera
o processo de exaustão nutricional dos solos, por essa razão o estudo
sobre a adubação nesta cultura se torna tão importante (EMBRAPA
FLORESTAS)

O eucalipto não se desenvolve em solos rasos, com camadas
subsuperficiais compactadas, pedregosos, com afloramentos de
rocha ou, ainda, naqueles solos sujeitos a encharcamentos,
independentemente da cultivar utilizada. Portanto, deve ser
avaliado o tipo de solo e as condições de fertilidade no local onde
se planeja realizar o plantio. Realizar o plantio de preferência em
solos profundos e bem drenados, o que irá favorecer o
desenvolvimento adequado das árvores. A recomendação é a
subsolagem do solo de 40 – 60 cm de profundidade, fazendo assim
o coveamento na linha subsolada, seu espaçamento depende para
que finalidade a sua produção seja destinada, como mostrado na
Tabela abaixo (MORAES, 2015).
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Por ser uma planta de hábito arbóreo, o eucalipto utiliza minerais
do solo em grandes quantidades, mas é importante que antes de
adução seja feita uma análise do solo onde acontecerá o plantio.

2.1 EUCALIPTOCULTURA

As plantações florestais têm como produção a madeira para fins
industriais como nos setores de celulose, papéis e moveleiro. Essa cultura
permite uma renda adicional a economia empresarial (figura 1).

Figura 1: A cultura do Eucalipto (Fonte: Google Imagens).

O Eucalyptus é um gênero de plantas Angiospermas pertencentes
à família Myrtaceae, que têm como características principais a casca
volumosa e a produção de óleos essenciais - que são frequentemente
utilizados na produção de fármacos e cosméticos.

As plantações de eucalipto no Brasil foram introduzidas no século
XIX, sendo nativa da Austrália, a partir da década de 1960 houve a
expansão das florestas plantada e já chegando junto o Pinus.

No Brasil e no mundo, espécies de eucalipto têm sido
preferencialmente utilizadas devido ao seu rápido crescimento,
capacidade de adaptação às diversas regiões ecológicas e pelo
potencial econômico de utilização diversificada de sua madeira.
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O estabelecimento de florestas plantadas no Brasil, notadamente
com espécies de eucalipto, vem ocorrendo desde o início do século
passado, mas teve o seu grande impulso no período de 1966 a 1988,
com a provisão dos incentivos fiscais. 

Principalmente nos últimos vinte anos, a eucaliptocultura tem
contribuído muito para o destaque crescente do setor florestal na
economia brasileira e no mercado internacional de produtos
florestais. Deve-se ressaltar, no entanto, que o excelente desempenho
da eucaliptocultura no Brasil decorre não só das condições
edafoclimáticas favoráveis presentes, da qualidade do material
genético usado e do manejo apropriado, mas também dos esforços
integrados e desenvolvidos pelas universidades, instituições de
pesquisas e empresas privadas e públicas do setor.

Na propagação clonal do eucalipto por miniestaquia, dois fatores
são críticos para maximizar a produção: a produtividade de brotos
para estaquia e a capacidade de enraizamento do material genético.
Nesse sentido, todos os esforços devem ser despendidos para otimizar,
de forma concatenada, esses dois fatores. Assim, toda tecnologia
que otimize as condições de crescimento e produção das minicepas
favorece diretamente a capacidade produtiva do viveiro (MAFIA,
2005).

2.2 ADUBAÇÕES DO EUCALIPTO

A adição de adubos orgânicos no solo tem como consequência
melhorias na estrutura do solo, considerada a chave para a sua
fertilidade. Igualmente, auxilia na formação de grumos, mantêm a
umidade e a temperatura equilibrada, diminui gastos desnecessários
de energia pela planta sob altas temperaturas

O adubo orgânico é natural, sua composição é de matéria
orgânica, resíduos de animais e vegetais, e ao ser colocado na terra
a liberação de nutriente acontece devido a sua decomposição. A
desvantagem do adubo orgânico é que o processo de liberação dos
nutrientes é mais demorado quando comparado com o adubo mineral.

Para uma alta produtividade de madeira é necessário que haja a
disponibilidade de nutrientes advindos do adubo disponibilizado. A
estimativa da oferta potencial anual de madeira (em toras) das
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florestas plantadas, por exemplo, para fins industriais em 2012, de
acordo com o Anuário Estatístico da ABRAF (2013), foi 271,5 milhões
de m3, sendo 207,8 milhões de m3 de madeira de eucalipto (76,5 %).
Sem adubações regulares, a produtividade média na cultura de
eucalipto diminuiria para patamares iguais ou inferiores a 15-20 m³/
ha-¹.ano-¹. Ou seja, devido à baixa fertilidade e reserva de minerais
primários da maioria dos solos brasileiros e à perda de nutrientes do
ecossistema (colheita, erosão, lixiviação e volatilização), a fertilidade
do solo rapidamente retorna ao nível anterior ao existente pré-
adubação, ou mesmo inferior. Logo, a reposição de nutrientes, via
adubação, é fator essencial à sustentabilidade florestal (GONÇALVES,
2009).

Atentando para a importância da adubação nessa cultura, hoje
em dias muitas empresas estão focando em novos produtos. Vale
ressaltar o novo produto produzido pela empresa Adubasul®, o
Orgânico Plus, rico em macronutriente e micronutrientes, fonte rica
e natural de matéria orgânica sólida, fonte natural de nitrogênio,
favorece a restauração do solo, dentre outros requisitos necessários
para o bom desenvolvimento do eucalipto (figura 2).

Figura 2: Exemplo de adubo orgânico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adubação é passo fundamental para qualquer cultura, e diante
a importância nacional da eucaliptocultura, estudos a respeitos da
adubação mais adequada para o Eucalipto desperta o interesse do
mercado. Opções de adubação orgânica tem se destacado pela
relevância que ele representa no meio ambiente. Acredita-se que a
utilização de adubos orgânicos como o da empresa ADUBASUL
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favorece a ciclagem de nutrientes, a propagação de micro
organismos, minhocas e bactérias fixadoras de nitrogênio no solo.
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RESUMO

O trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre as
características da Coruja Suindara, bem como desenvolver uma
proposta de recinto e enriquecimento para o Aruan, indivíduo
legalizado da espécie da FAEF. A suindaras são corujas com
tamanho médio de 36 cm, pesando entre 470 e 570 g. Ocorrem
em todo o território brasileiro em áreas naturais e antropizadas
e alimentam-se principalmente de roedores. Quando mantidas em
cativeiro, as exigências legais determinam que para duas corujas
é necessário uma área mínima de  6m² e altura de 3m. O recinto
previsto terá área de 13m² e para o enriquecimento sugere-se
‘caixa de ovo recheada’ e ‘maquete de morcego’. Para o bem-
estar do animal em cativeiro a ambiência e o enriquecimento são
essenciais.

Palavras chave: Bem-estar-animal, recinto, Tyto furcata.
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ABSTRACT

The work aimed to carry out a review on the characteristics of
the Barn Owl, as well as to develop a proposal for enclosure and
enrichment for Aruan, a legal individual of the FAEF species. Barn
owls are owls with an average size of 36 cm, weighing between 470
and 570 g. They occur throughout the Brazilian territory in natural
and man-made areas and feed mainly on rodents. When kept in
captivity, legal requirements stipulate that for two owls a minimum
area of   6m² and a height of 3m is required. The predicted enclosure
will have an area of   13m² and for enrichment we suggest ‘stuffed
egg carton’ and ‘bat model’. For the welfare of the animal in
captivity, ambience and enrichment are essential.

Keywords: Animal welfare, enclosure, Tyto furcata.

1. INTRODUÇÃO

As corujas são aves de rapinas noturnas, pertencentes à
ordem Strigiformes. Pela estrutura das penas apresentam voo
silencioso, que auxilia na caça e sua audição é abundantemente
desenvolvida. As Suindaras pertencem a família Tytonidae Mathews,
são espécies cosmopolitas e mais comuns em regiões quentes, sendo
que a mais conhecida desta família é Tyto furcata Temminck, 1827
(GWYENNE et al., 2010).

Uma das formas de atuar com a conservação da fauna é
manter representantes em cativeiro e esse processo traz certos
benefícios. Quando se fala em conservação da fauna fora do seu
hábitat natural, têm-se a conservação ex situ, que ocorre em
ambientes ‘artificiais’ criados para essa finalidade, como os jardins
zoológicos e criadouros. Essa é uma forma de garantir a sobrevivência
da espécie, pois indivíduos de populações ex-situ podem ser
periodicamente reintroduzidos na natureza para aumentar os esforços
da conservação in-situ. As populações em cativeiro servem podem
ser alvos de pesquisa e obtenção de informações relevantes para
contribuir com a proteção das espécies e também são ferramentas
para as ações de conscientização e educação ambiental. Apesar de
ser uma prática importante para a conservação, manter animais em
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cativeiro tem custos elevados, mas justificáveis (PRIMACK;
RODRIGUES, 2001).

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral FAEF,
pensando em contribuir com as práticas de conservação através da
educação ambiental, adquiriu em maio de 2020 um exemplar de
Coruja Suindara macho, nomeado de Aruan (marcação na anilha
ENFLACO 2/31 34 3213 4245 7EF 762) e para o mesmo será construído
um recinto que atende as exigências mínimas do IBAMA.

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura
sobre as características da Coruja Suindara e propor um modelo de
recinto e enriquecimento para o Aruan, indivíduo legalizado dessa
espécie da FAEF.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 SUINDARA

A coruja Suindara é uma ave de rapina, cuja classificação
científica é: Reino Animalia; Filo Chordata; Classe Aves; Ordem
Strigiformes; Família Tytonidae; Gênero Tyto; Espécie Tyto furcata
(Temminck, 1827). Possui em média 33 a 36 centímetros (macho) e
32,5 a 38 centímetros (fêmea) de comprimento e envergadura entre
75 e 110 centímetros, as fêmeas pesam em média 330 a 573 gramas
e os machos de 310 a 507 gramas. É uma espécie muito
especializada, caça suas presas localizando-as principalmente pela
audição. Possui dois discos faciais bem destacados, em forma
semelhante a um coração, que ajuda a levar o som até a entrada
dos ouvidos externos. Essa é uma estrutura única, separando-a das
demais corujas em uma família especial, a Tytonidae (WIKIAVES,
2020) (figura 1).

Essas aves ocorrem em áreas naturais e antropizadas, devido a
disponibilidade de alimentos. Ocupam a parte alta do hábitat,
estando associadas às copas das árvores ou telhados. São encontradas
praticamente em todo Brasil, com menor frequência na Amazônia e
maior abundância no Sul e Sudeste (SICK, 2001). Segundo a IUCN
(União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais), T. furcata está classificado na Lista Vermelha como pouco
preocupante (LC) no status de conservação (ICMBIO, 2018).
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Figura 1: Tyto furcata.

Fonte: escola.britannica.com.br

Em ambientes urbanos as Suindaras preferem nidificar em forros
de casa, celeiros, abrigos abandonados e torre de igrejas e em
ambientes naturais nidificam em tocos de árvores e fendas de rochas
(AVES DE RAPINA, 2020). A postura é de 4 a 7 ovos que são compridos
e ovais e são chocados diretamente no substrato ou em uma camada
de pelotas desagregadas, sendo a incubação realizada pela fêmea
(macho a alimenta durante esse período) com duração de 30 a 34
dias (SICK, 2001). Na figura 2 observa-se o desenvolvimento de um
filhote até a idade de voo, que dura em média 50 dias.

A alimentação das Suindaras têm como base os roedores (figura
3), o que evidencia a grande importância ecológica da espécie; com
tudo, ainda ingerem insetos, vertebrados, crustáceos e vermes.
Depois de se alimentarem regurgitam sobras de pelos e ossos, que
também é conhecido como pelotas. Essas pelotas são muito
disputadas pelos cientistas, pois contêm muitas informações sobre
a dieta alimentar dessa espécie (SICK, 2001).
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Figura 2: Desenvolvimento das Suindaras.

Fonte: https://www.diariodefalcoaria.com/post/2016-02-22-di-c3-a1rio-de-thot-a-
esp-c3-a9cie.
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Figura 3: Suindara predando roedor.

Fonte: yucuma.com.br.

As Suindaras apresentam grande importância ecológica, visto que
os roedores são a base de sua alimentação, realizando o controle
populacional de tais animais e esta vantagem também é referente à
economia humana, já que elas caçam ratos a noite, podendo caçar
um número maior que a Bubo virginianus Gmelin,1788 (Jacurutu),
que é uma espécie com o dobro de seu tamanho (SICK, 2001). Temos,
também, a importância relacionada ao mercado pet, que tem
crescido pela popularidade do animal em filmes e pelas corujas, em
geral, serem considerados animais que representam a sabedoria.
Sua comercialização está autorizada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e as pessoas
devem adquirir apenas de criadouros devidamente regularizados,
para que o animal venha com a marcação correta, comumente a
anilha, e a nota fiscal (ICMBIO, 2015) (figura 4). Pode-se citar também
a importância relacionada aos mitos populares.
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Figura 4: Aruan, Suindara legalizada da Faculdade FAEF que atua nas práticas de
educação ambiental e nas aulas de Engenharia Florestal e Medicina Veterinária.

Fonte: Arquivo pessoal.

2.2 SUINDARAS EM CATIVEIRO

Para se manter animais silvestres em cativeiro é necessário seguir
as normas previstas na Instrução Normativa IBAMA nº 07/15, que
Institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre
em cativeiro, e define, no âmbito

do IBAMA, os procedimentos autorizativos para as categorias
estabelecidas. Na IN é apresenta as categorias onde os animais são
mantidos em cativeiro, sendo elas: criadouro científico para fins de
conservação, criadouro científico para fins de pesquisa, criadouro
comercial, mantenedouro de fauna silvestre e jardim zoológico.
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No anexo IV da IN IBAMA 07/15 são apresentadas as determinações
para as os recintos de Jardim Zoológico e as relacionadas com as
Corujas Suindaras são descritas a seguir.

Os recintos para as aves em geral deverão dispor de água
renovável, comedouros removíveis e laváveis, poleiros, ninhos ou
substratos para a confecção dos ninhos, a estrutura mínima do recinto
consiste de solário, abrigo e área de fuga, sendo que o abrigo deve
oferecer proteção contra as intempéries, e se necessário o recinto
deverá ter a parte superior limitada por alambrado (para as aves
que voam).

Para a família Tytonidae, as aves de tamanho médio (de 28,5 cm
a 40, 5 cm), como as Tyto furcata, o recinto deve apresentar as
seguintes características: densidade de ocupação 2 aves / 6 m²,
vegetação desejável, piso de terra, sombreamento parcial, poleiros
ao abrigo do sol direto, altura mínima de 3 m.

Considerando essas exigências mínimas, os alunos da Pós-
graduação em Manejo de Fauna Silvestre e Exótica da FAEF
elaboraram uma proposta de recinto para a Coruja Suindara
Aruan. O recinto terá área de 13 m², sendo a largura máxima de
4 m, o comprimento máximo de 3,5 e a altura de 3,5 m, sendo
feito de palanques de eucalipto tratado e alambrado. Dentro
desse espaço haverá o abrigo, que terá as dimensões 1m x 4 m e
altura máxima de 3,0 e será feito de alvenaria. Nesse local serão
instalados os comedouros e bebedouros e também constituirá a
área de fuga do recinto. No solário haverão arbustos não tóxicos
para as aves que servirão para ornamento, sombreamento natural
e pouso, como os Pau-d’água (Dracena elegans) e os Hibiscos
(Hibiscus rosa-sinensis), poleiros e um espelho d’água.
Considerando que o nome popular da Coruja Suindara também é
Coruja de Igreja, o abrigo terá características que remetem a
esse tipo de construção. Pensando na segurança das aves, o
recinto será todo margeado de uma mureta de 0,4 m de altura
onde o alambrado será fixado e se necessário será instalado
sombrite para favorecer o sombreamento artificial. Serão
instalados dois portões para acesso, um no solário e um no abrigo.
Na imagem a seguir, observa-se a representação 3D do recinto
proposto.
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Figura 5: Modelos 3D de recinto para Suindara.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Fonte: Arquivo pessoal.
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2.3 ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CORUJAS

Atualmente a preocupação com o bem-estar dos animais silvestres
sob cuidados humanos tem ganhado destaque nas instituições que
os mantêm. Porém, o conceito de bem-estar animal é extremamente
amplo, não englobando apenas a ausência de doenças e oferta de
água e alimentos, mas, também, o comportamento que os espécimes
apresentam (PIZZUTO et al., 2009; LIPINSKI, 2014).

O enriquecimento ambiental pode ser de cinco tipos (alimentar,
social, sensorial, cognitivo e físico), onde os objetivos, em geral,
são estimular respostas biológicas (comportamentos naturais) dos
animais ante os desafios propostos e, por consequência, melhorar a
qualidade de vida dos mesmos. O ideal é que sejam planejados, que
haja um rodízio e um tempo específico de exposição aos objetos,
uma vez que a repetição ou longo período de permanência induz a
habituação dos indivíduos e a finalidade é perdida (PIZZUTO et al.,
2009; LIPINSKI, 2014).

A seguir é apresentado um plano semanal de enriquecimento
ambiental para T. furcata, lembrando que por ser um animal de hábito
noturno, o ideal é que os mesmos sejam aplicados no final do dia: trilha
sensorial de penas disponíveis de outras aves ou fezes de outros animais
espalhadas pelo recinto, com o objetivo de estimular comportamento
de convívio interespecífico e o enriquecimento teria a duração de duas
horas; alimentar, cognitivo e físico com caixa surpresa (caixa de papelão
pequena, recheada com feno e tenébrios e/ou pedaços de carne, fechá-
la com sisal e fazer pequenos furos na caixa), colocar em alguma
plataforma ou chão, deixando por três horas; sensorial / social, expondo
o animal, durante uma hora, a playback de vocalização da mesma
espécie para o convívio intraespecífico; alimentar e físico, com uma
maquete de morcego, que é uma das presas, com carne dentro do
rolinho de papelão e papelão para fazer as asas e cabeça. Prender tudo
com sisal e deixar pendurado no recinto estimulando o voo e a caça,
permanecendo por duas horas; alimentar e cognitivo, com caixa de ovo
dobrada, recheada com pedaços de carne e essência, pendurada no
recinto, deixando por três horas, para estimular a caça e apreensão. É
importante lembrar que é interessante ofertar os enriquecimentos
alimentares antes da alimentação normal, já que isso estimula o
indivíduo a ir averiguar o item novo. Dentre as carnes podem ser
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utilizadas coração bovino, fígado, rins, pintinho, pescoço de frango,
etc., tudo a depender de qual é a alimentação base da dieta do local.
Na figura a seguir observa-se os elementos de enriquecimento ‘caixa
de ovo recheada’ e ‘maquete de morcego’.

Figura 6: Elementos do enriquecimento da Coruja Aruan da FAEF.

Fonte: Arquivo pessoal.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Suindaras são aves de rapina nativa de grande beleza e
importância, sendo grandes predadoras de roedores e,
consequentemente, contribuintes diretas na cadeia alimentar.
Pensando no aspecto conservacionista, onde animais são mantidos
em cativeiro é de extrema importância que a elaboração de recinto
para esta espécie obedeça às normativas para ter o espaço adequado
e a ambientação deve ser adequada para que ave tenha qualidade
de vida. Além disso, o enriquecimento ambiental é uma ferramenta
indispensável para possibilitar alcançar bem-estar, bem como evitar
os comportamentos estereotipados, haja vista que são ofertados
itens para estímulos diversos, impedindo que o animal entre em
monotonia.
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RESUMO

As onças-pardas são felinos brasileiros que tem sido observadas
com frequência em ambientes antropizados. O objetivo deste trabalho,
foi realizar um levantamento indireto das aparições de onças-pardas
durante esse ano de 2020. Depois de realizada a pesquisa, foram
selecionadas cinco reportagens que evidenciam a presença desses
animais nas zonas rural e urbana e foi descrito a situação ocorrida.
Com a realização desse estudo, observou-se que essa espécie tem
aparecido com frequência nos ambientes antropizados e que são
necessários estudos mais aprofundados para que possam ser tomadas
medidas de manejo visando a proteção das onças-pardas.

Palavras chave: Puma concolor, reportagens, cidades.

ABSTRACT

Jaguars are Brazilian felines that have been observed frequently
in anthropogenic environments. The objective of this work was to
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carry out an indirect survey of the appearances of pumas during this
year of 2020. After the research, five reports were selected that
show the presence of these animals in rural and urban areas and the
situation that occurred was described. With the realization of this
study, it was observed that this species has appeared frequently in
anthropized environments and that further studies are needed so
that management measures can be taken aiming at the protection
of pumas.

Keywords: Puma concolor, reports, cities.

1. INTRODUÇÃO

Levantamento de fauna é um procedimento que objetiva levantar
informações sobre a quantidade de espécies e, ou, a quantidade de
indivíduos de animais em um determinado local, sendo de grande
importância quando se pretender realizar o manejo das espécies e
populações. O levantamento indireto é considerado aquele que é
realizado sem que haja o contato direto com o animal, podendo ser
realizado através de vestígios, entrevistas e outras técnicas (ZANZINI,
2000).

As onças-pardas (Puma concolor) são felinos esbeltos e ágeis
com pelagem de tonalidade castanha. Os machos adultos medem
até 80 centímetros de altura nos ombros e ao redor de 2 metros e
quarenta de comprimento do nariz à ponta da cauda e pesam de 50
a 70 quilos, já as fêmeas pesam de 30 a 50 quilos. A onça-parda,
também conhecida como suçuarana, leão baio, puma, lombo-preto
ou onça-vermelha e a espécie não ruge (esturra) como a onça-pintada.
Ela produz um som mais parecido com um miado. A onça-parda ocorre
em todo território nacional, sendo a distribuição influenciada pela
redução de habitats favoráveis à sua ocorrência. É uma espécie
carnívora que mata suas presas por sufocação, através de uma
mordida na garganta. Em seguida começa a consumir a presa logo
após as costelas e nas partes traseiras. O estômago e o intestino são
retirados das presas para permitir o alcance do fígado, pulmões e
coração. Depois de consumir o suficiente, normalmente esconde e
cobre as carcaças de suas presas com folhas secas para protegê-las
contra outros predadores. As carcaças geralmente apresentam
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hemorragias grandes na área do pescoço e nuca, bem como marcas
de garras nos ombros e dorso da presa (MARCHINI et al., 2011).

Devido ao intenso deslocamento e à ocupação humana,
extensas áreas periurbanas foram rapidamente incorporadas às
cidades, provocando um desequilíbrio ambiental com total destruição
de habitats naturais, levando muitos animais a viverem e se
adaptarem às condições urbanas. Este avanço urbano em direção as
áreas com cobertura florestal remanescente impõe aos animais,
habitantes naturais dessas áreas, uma convivência direta com as
pessoas, fragilizando-os e expondo-os a muitas doenças. Também a
população fica sujeita a zoonoses e a perdas econômicas, como no
caso dos animais sinantrópicos. Os animais que perdem seus habitats
parcialmente ou totalmente são forçados a viver ou utilizar os
recursos oferecidos pelos fragmentos de vegetação nas áreas urbanas,
tanto em áreas conservadas ou recuperadas (parques, reservas), como
as utilizadas para arborização (PIEDADE, 2013).

As onças pardas são animais atingidos com as alterações nos
ambientes naturais e que têm sido empurrados para os ambientes
urbanos. Considerando estes aspectos, o objetivo deste trabalho foi
realizar um levantamento indireto sobre a aparição de onças pardas
em ambientes urbanos.

2. DESENVOLVIMENTO

Esse trabalho foi realizado através de uma pesquisa sobre as
reportagens que evidenciaram a presença de onças-pardas no estado
de São Paulo durante o período de 2020, sendo algumas delas
observadas a seguir.

2.1. Onça é resgatada em Pederneiras com sinais de queimadura
e fraturas

Uma onça parda foi resgatada ferida no dia 3 de outubro de
2020, pelo Corpo de Bombeiros, em Pederneiras (26 quilômetros de
Bauru). O animal, que apresentava sinais de queimaduras e fraturas
nas patas traseiras foi transportado pela Polícia Militar Ambiental
de Barra Bonita, ainda durante manhã, até um centro de reabilitação



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

de animais silvestres. De acordo com a Ambiental, o resgate foi feito
pelos bombeiros em um bairro rural de Pederneiras, em uma área de
cultivo de cana-de-açúcar. O animal foi sedado e levado para um
centro de recuperação em Botucatu, onde deve iniciar tratamento
para posterior reintrodução na natureza. A onça parda,
possivelmente, é mais uma vítima das queimadas que atingem a
região e grande parte do território do Estado de São Paulo (JCNET,
2020) (figura 1).

Figura 1. Onça-parda resgatada em Pederneiras – SP.

(Fonte: JCNET, 2020).

2.2. Onça-parda é encontrada dormindo em árvore em chácara
no interior de SP

No dia 01 de abril de 2020, uma onça-parda foi encontrada dentro
de uma chácara de Paulínia, na região de Campinas, interior de São
Paulo. O susto só não foi maior pela cena pacata do animal: o felino
foi visto em cima de uma árvore, pronto para tirar uma soneca.
Neste caso, era possível optar por deixar o animal retornar
naturalmente ao seu habitat. Mas, com as medidas de isolamento
do coronavírus e o fato de a casa contar com dois jovens, filhos dos
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donos da chácara, a opção foi por anestesiar a onça-parda, retirá-la
da árvore e foi feita a soltura posteriormente. A onça é um animal
que passa o dia dormindo em árvores e sai à noite para caçar. A onça
ficou em uma caixa até anoitecer, quando foi solta em uma mata da
região. A analista ambiental explicou que a região tem grande
incidência de onças-pardas, que se movimentam entre as várias
regiões com mata. Ao irem de uma para outra, por vezes acabam
entrando em áreas residenciais, principalmente bichos jovens, como
o que foi encontrado (UOL, 2020) (figura 2).

 
Figura 2. Onça-parda resgatada em Paulínia – SP.

(Fonte: UOL, 2020).

2.3. Filhotes de onça-parda são resgatados em fazenda da região
de Novo Horizonte

A Polícia Ambiental resgatou dois filhotes de onça-parda em uma
fazenda em Novo Horizonte (SP), no dia 19 de julho de 2020. De
acordo com informações dos policiais, o dono da fazenda informou
que os filhotes tinham aparecido há cerca de dois dias na sede da
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propriedade. As onças estavam sozinhas e, aparentemente,
desidratados, segundo a Polícia Ambiental. Os animais foram
recuperados e encaminhados ao zoológico de São José do Rio Preto
(SP) (GAZETA, 2020) (figura 3).

Figura 3. Filhotes de onça-parda resgatados em Novo Horizonte – SP.

(Fonte: UOL, 2020).

2.4. Onça parda é resgatada de árvore em bairro da zona leste
de Ribeirão Preto, SP

No dia 24 de outubro de 2020, uma onça parda foi
resgatada pelo Corpo de Bombeiros de cima de uma árvore em
um bairro da zona leste de Ribeirão Preto (SP) durante a manhã.
A aparição surpreendeu os moradores do Recreio Anhanguera,
próximo à saída para Serrana (SP). Segundo eles, o animal se
assustou com cães da vizinhança e se refugiou na árvore. O animal
ficou no meio dos galhos por cerca de uma hora até que fosse
capturado, com o uso de dardos tranquilizantes, pelo Corpo de
Bombeiros, com a ajuda de um veterinário do Bosque Municipal
Fábio Barreto. A onça foi levada para uma avaliação no bosque de
Ribeirão Preto antes de ser solta em uma mata da região (G1,
2020) (figura 4).
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Figura 4. Onça-parda resgatada em Ribeirão Preto – SP.

(Fonte: G1, 2020).

2.5. Onça invade fundo de UBS e assusta moradores no interior
de São Paulo

No dia 01 de setembro de 2020, uma onça-parda assustou
moradores ao circular pelas ruas de Cerqueira César, no interior de
São Paulo e ninguém ficou ferido. O animal foi visto após invadir os
fundos de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo o Corpo de
Bombeiros, a corporação foi acionada por um funcionário da unidade.
A onça pulou uma cerca baixa da unidade. As equipes dos bombeiros
conseguiram capturar o felino e solicitaram apoio de um centro de
animais silvestres de Botucatu. Segundo os agentes, o animal deve
passar por exames e posteriormente ser devolvida à área de mata
preservada da região (R7, 2020) (figura 5).

3. CONCLUSÃO

Com a realização desse estudo, observou-se que essa
espécie tem aparecido com frequência nos ambientes antropizados
e que são necessários estudos mais aprofundados para que possam
ser tomadas medidas de manejo visando a proteção das onças-
pardas.
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RESUMO

Ave da família Psittacidae, a Arara Canindé ocorre na América
Central e do Sul, desde o sul do Panamá até o Norte da Argentina.
Essa espécie de arara possui coloração azul e amarela, com bico
curvo e afiado e pés zigodáctilos. Apesar de não estar globalmente
ameaçada de extinção, há várias partes do Brasil onde a espécie foi
extirpada. Sua alimentação consiste principalmente de frutos de
palmeiras, frutas de outras espécies e sementes, sendo um
importante dispersor destas. São monogâmicos, sem dimorfismo
sexual, cuja estação reprodutiva se concentra na primavera e verão.
São caçadas para serem animais de estimação, principalmente por
causa de sua coloração exuberante.

Palavras Chave: Psittacidae, Estado de Conservação, Alimentação,
Reprodução
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ABSTRACT

Bird of the Psittacidae family, the Yellow and Blue Macaw is
present in America, from Panama to Argentina. Bird of blue and
yellow coloration, with curved and sharp beak and zygodactyl feet.
Although it is not threatened of extinction in the world, there are
several parts of Brazil where the species is no longer found in nature.
Its diet consists mainly of palm fruits, fruits and seeds, being an
important disperser of these. They are monogamous, without sexual
dimorphism, whose reproductive season is concentrated in spring
and summer. They are hunted to be pets, mainly because of their
exuberant coloring

Keywords: Psittacidae, Conservational Status, Diet, Reproduction.

1. INTRODUÇÃO

A arara-canindé, Ara ararauna (LINNAEUS, 1758), atualmente
encontra-se distribuída desde o Panamá até o sudeste do Brasil.
Embora seja classificada como Pouco Preocupante (LC) pela IUCN
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2014; IUCN,2015), na região sul do
território brasileiro, na Bolívia e também no Paraguai é uma espécie
considerada extinta (SICK,1997). Na Venezuela as populações estão
em declínio, onde é considerada uma espécie com relevância na
conservação (DESENNE & STRAHL, 1991). Em território brasileiro no
estado de São Paulo, a arara canindé é ameaçada de extinção, sendo
categorizada como criticamente em perigo (CR) (ANTUNES,2009),
assim como no estado do Paraná onde a mesma é raramente
registrada  ao longo do vale do Rio Paraná, em parte dos vales dos
rios Ivaí e Piquiri e no terço inferior do Rio Iguaçu, em áreas de
florestas estacional semidecidual aluvial (IAP,2006).

No Brasil, a Arara Canindé já foi visualizada em várias regiões,
como mostra o mapa da Figura 1. As ações antrópicas são as principais
ameaças às araras canindé, a presença de humanos nas florestas,
desmatamento, resultado das implantações de usinas hidrelétricas
e o tráfico e comercio ilegal da avifauna (IAP,2006). A Ara ararauna
é uma das vítimas mais comuns localizadas em cativeiros (criadouro
particulares e residências), porém, os dados de comercio dos
indivíduos são pouco e não confiáveis (BIANCHI,1998).
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Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sobre as
características da espécie, bem como as exigências legais e
enriquecimento para os animais mantidos em cativeiro.

Figura 1: Arara Canindé e sua distribuição no Brasil

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Classificação Taxonômica

A arara-canindé é classificada no Reino Animalia, filo Chordata,
classe das Aves, ordem Psittaciformes, família Psittacidae, gênero
Ara, espécie A. ararauna. A espécie foi descrita por Linnaeus em
1758. É classificada a ordem dos Psittaciformes, possui três famílias:
Cacatuidae (cacatuas), Loridae (Lóris) e Psittacidae (papagaios,
periquitos, jandaias, maracanãs e araras) (SICK,1997). Os maiores
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representantes dos psitacídeos vivem em florestas brasileiras: as
araras-vermelhas (Ara macao e Ara choloptera), araras-azuis
(Anadorhynchus hyacinthinus, A.leari e A.glaucus) e a araras-canindés
(Ara ararauna) (COLLAR,1997; SICK, 1997)

2.2. Características Morfológicas

Também conhecida por outros nomes populares, como arara-
amarela, arara-azul-e-amarela, araraí e ararique (Fundação Parque
Zoológico de São Paulo, 2013). A arara-canindé é um animal que
apresenta colorações bem chamativas, na parte ventral possui
coloração amarela, o dorso azul, a fronte de sua cabeça possui uma
cor esverdeada, sua face possui uma pele característica em volta
dos olhos com algumas fileiras negras (figura 2). O corpo mede em
torno de 80 cm de comprimento, tendo um peso estimado entre 995
g e 1,380 g, com uma bela estrutura de asas e cauda longa. O bico
da arara é curvo e bem resistente, com uma ponta aguçada propício
para sua alimentação, além do auxílio em escaladas (figura 3), suas
pernas são curtas porem fortes auxiliando na escalada e na
alimentação, dois dedos são orientados para fronte e dois para trás
(zigodáctilo) (Figura 4). (Fundação Parque Zoológico de São Paulo,
2013)

2.3 Nutrição

Os estudos em relação as necessidades nutricionais de psitacídeos
são bem escassos, o que leva a adoção de variados tipos de dietas
em animais cativos, sendo as mesmas ofertadas de forma inadequada,
culminando em problemas relacionados ao crescimento e muda de
penas, problemas hepáticos, cardíacos, endócrinos dentre outros
diminuindo assim a expectativa de vida desses animais (VELOSO
JÚNIOR, 2011). As formulações de dietas para aves silvestres são
baseadas em informações nutricionais de aves domésticas. Porém,
é preciso levar em consideração as diferenças digestivas, valores
energéticos e parâmetros fisiológicos entre as espécies (PERES, 2018).

A arara-canindé é um dos maiores psitacídeos e representa um
papel importantíssimo no meio ambiente por ser um grande dispersor
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de sementes. Devido a sua ampla distribuição em quase todos os
tipos de biomas brasileiros é considerada uma ave generalista
(SANTOS E RAGUSA-NETTO, 2014; SILVA, 2013). Sua alimentação in
situ é baseada principalmente em frutos de palmeiras, polpa de
frutas, variados tipos de sementes, arilos, néctar, flores, folhas,
brotos e insetos (VELOSO JÚNIOR, 2011; SANTOS E RAGUSA-NETTO,
2014).

Em cat iveiro (ex situ), apesar de uma crescente evolução na
formulação de dietas e necessidades nutricionais para esses animais,
o mercado ainda carece de mais estudos nesse sentido (VELOSO
JÚNIOR, 2011). Dificilmente consegue-se ofertar em cativeiro uma
dieta baseada na alimentação natural dessas aves, isso ocorre devido
à variedade e sazonalidade desses alimentos, bem como seus custos
(PERES, 2018). Por isso, muitas dietas são propostas e quase sempre
sendo ofertados ad libitum, como, mistura de sementes, rações
extrusadas, rações peletizadas dentre outras (VELOSO JÚNIOR, 2011).

Figura 2 : Arara Canindé - características
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2.4. Reprodução

Os psitacídeos são aves sociais e barulhentas. Assim como a
maioria dos psitaciformes, as araras-canindé são monogâmicas e
não há dimorfismo sexual, formando casais que podem permanecer
unidos por toda a vida (JUNIPER E PARR, 1998; FRANCISCO E MOREIRA,
2012; CUBAS et al, 2014; VICTORIA, 2017). Existem grupos familiares
dentro de um mesmo bando, que ficam juntos até o período
reprodutivo seguinte. No grupo familiar, os indivíduos mais jovens
aprendem com os mais velhos como interagir com o resto do grupo e
com o ambiente, localizando água e árvores frutíferas (CUBAS et al,
2014).

Os psitacídeos nidificam em cavidades como os troncos ocos de
árvores e, às vezes, em paredões rochosos, barrancos ou cupinzeiros,
reutilizando o mesmo ninho por anos consecutivos, terminando de
construir o ninho com auxílio do bico ou utilizando ninhos
abandonados por outras espécies. A cavidade original pode ser
ampliada ou alterada em função da nidificação, além de que, nos
últimos anos, tem-se observado com maior frequência a adaptação
à vida urbana, com animais nidificando em fendas de construções
nas cidades. (JUNIPER E PARR, 1998; CUBAS ET AL, 2014; VICTORIA,
2017).

Durante a vida do casal, os parceiros se alimentam regurgitando
um ao outro diretamente no bico~ este comportamento é
intensificado no período de reprodução. Tanto os machos como as
fêmeas costumam preparar o ninho, mas em geral só a fêmea incuba
os ovos, saindo apenas por pequenos períodos para procura de
material para manutenção do ninho e alimentação. Os dois podem
cuidar da alimentação dos filhotes. Os grandes Psittaciformes, como
a arara-canindé geralmente alcançam a maturidade sexual por volta
dos 5 a 7 anos de idade, produzindo um ou dois filhotes por estação.
(LOCATELLI et al, 2013; CUBAS et al, 2014)

O período reprodutivo dos psitacídeos no Brasil ocorre na
primavera e no verão, com ligeira variação de acordo com a região
em que ocorrem, constando os intervalos entre fevereiro e junho
nas Guianas, dezembro e fevereiro na Colômbia e janeiro e março
no Suriname. (COLLAR, 1997; DEL HOYO et al., 1997; BIANCHI, 1998;
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CUBAS et al, 2014). Os ovos de Psittaciformes são brancos e
relativamente pequenos, e o período de incubação é em torno de 26
a 28 dias. (CUBAS et al, 2014)

Como os filhotes são altriciais, na primeira semana a fêmea
permanece no ninho para terminar de chocar todos os ovos e manter
os filhotes aquecidos, saindo apenas por períodos curtos, para
manutenção do ninho. Durante este período, o macho, alimenta a
fêmea, que por sua vez alimenta os filhotes. A partir da segunda
semana, quando os filhotes estão mais aptos a manter a temperatura
corpórea, a fêmea pode deixar o ninho por curtos períodos e o macho
passa também a alimentar os filhotes. Após este período inicial, o
casal passa a deixar o ninho sem vigilância por períodos maiores
enquanto procuram juntos mais alimento. (LOCATELLI et al, 2013;
CUBAS et al, 2014)

A reprodução em cativeiro depende de fatores diversos, entre
eles: formação de casais compatíveis, maturidade sexual,
disponibilidade de ninho, monitoramento constante de ovos férteis
e filhotes (sem muita interferência humana), suplementação
nutricional, condição sanitária adequada, ambiente calmo e tranquilo
com pouca visitação e sem barulho. Quanto aos ninhos artificiais,
ressalta-se a importância da escolha adequada dos materiais para
sua confecção, do tamanho e seu posicionamento dentro do recinto~
da pequena abertura na entrada do ninho para manter o ambiente
escuro com escada na parte interior para auxiliar na escalada dos
pais e dos filhotes~ e da necessidade de cama de maravalha e de
porta de acesso lateral para observação dos filhotes e dos pais. A
postura de ovos no chão do recinto é um exemplo de comportamento
alterado, que resulta na diminuição da eclodibilidade decorrente de
contaminações ou rachaduras na casca do ovo (CUBAS et al, 2014).

2.5. Interação Humana

Esses animais, por apresentarem cores exuberantes, docilidade
e facilidade no aceite de cativeiro eram constantemente capturadas
na natureza (LOCATELLI et al, 2013). Apesar de estar classificada
Pouco Preocupante (LC) pela IUCN, a Arara Canindé tem apresentado
declínio em sua população em algumas localidades do país e isso
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vem ocorrendo devido ao comércio ilegal de animais silvestres,
degradação ambiental, presença humana nas florestas e os impactos
gerados pelas usinas hidrelétricas (ALMEIDA, 2016). O gênero Ara
contém algumas das espécies de psitacídeos mais criadas em cativeiro
no mundo (criadouros particulares e residência), contudo, o
levantamento sobre esses dados de comercialização da espécie é
escasso e impreciso (VELOSO JÚNIOR, 2011; ALMEIDA, 2016).

2.6. Recinto e Enriquecimento Ambiental

Segundo a Instrução Normativa do IBAMA 07/2015, os recintos
para aves grandes (maiores que 55 cm de comprimento) da família
Psittacidae, devem ter no mínimo 10 m² (metros quadrados) por
cada 2 animais, vegetação arbórea desejável, piso de areia, terra
ou grama, além de sombreamento, a existência de espelhos d’agua,
troncos e galhos para os animais debicarem, e necessita que os
comedouros sejam no alto.

Os animais selvagens dispendem tempo e energia consideráveis
procurando alimentos, construindo ninhos, defendendo territórios e
procurando por parceiros para acasalamento. Em cativeiro, o manejo
cuidadoso dos animais e o acesso fácil deles ao alimento, aos abrigos
e aos parceiros reduzem significativamente as atividades ou o tempo
destinado a elas. Por essa razão, o ambiente de cativeiro requer
métodos alternativos. Assim o enriquecimento ambiental visa
proporcionar aos animais cativos, uma forma de manejo mais
adequada e com ênfase em possibilitar uma melhor qualidade de
vida para esses animas. Para isso é necessário conhecer o
comportamento de cada espécie e trabalhar o enriquecimento
ambiental baseado em cinco grandes grupos (Alimentar, Cognitivo,
Físico, Sensorial e Social), para estimular comportamentos mais
próximos dos naturais, que atendam tanto às necessidades físicas
como às mentais desses animais. Reconhece-se, portanto, a
necessidade de ambientes complexos e imprevisíveis para os animais
em cativeiro (CUBAS et al, 2014; NEVES & SANTOS, 2019).

Segundo Ferreira (2018) e Neves & Santos (2019), os tipos de
enriquecimento ambiental são: Físico, tendo como exemplo a
colocação de Substratos naturais (solo, pedras, água) e artificiais



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      141

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

(caixas, cordas), alterações de temperatura e do espaço no recinto.
Alimentar que seria a alteração na forma, tipo e frequência de
administração dos alimentos, dispersão pelo recinto e congelamento
(picolés). Sensorial, utilizando músicas, sons naturais, diferenças
de tato, odores como especiarias ou pelos de outros animais,
temperatura e luminosidade para estimular os sentidos dos animais.
Social, gerando mudanças no tamanho e na composição de um grupo
de animais, inclusive introduzindo espécies diferentes, mas com
relacionamento harmônico. Cognitivo, com a introdução de itens
para estimular a atividade física ou manipulação e intelecto dos
animais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Arara canidé é uma ave de extrema importância para o
ecossistema brasileiro, e notando que há regiões do país onde essa
ave já não se encontra, ou está em risco de extinção local, há a
necessidade da conservação da espécie, para manutenção das
relações ecológicas e serviços ecossistêmicos.
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RESUMO

Desde o impulsionamento das produções agrícolas e florestais,
o estudo de controle de pragas se tornou cada vez mais importante
para o produtor. A ampliação dos métodos e conhecimentos de
cada predador, parasita ou entomopatógenos se aprofunda
gradativamente com o passar dos anos, e a procura por meios
mais ecológicos e menos gradativos aliam-se a esses estudos. Usos
químicos, físicos e biológicos acarretam a cada produtor e em
sua propriedade um resultado diferente, por isso, é fundamental
que antes da aplicação de qualquer meio de controle sejam
analisados todos os fatores para se ter a melhor indicação, e um
efeito eficaz. Tendo em vista a necessidade de métodos
sustentáveis de controle de pragas, esse trabalho tem como
objetivo fazer uma breve revisão sobre o tema.

Palavras-chave: controle biológico, entomopatógenos,
agroquímicos.
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ABSTRACT

Since boosting agricultural and forestry production, the study of
pest control has become increasingly important for the producer.
The expansion of the methods and knowledge of each predator,
parasite or entomopathogen gradually deepens over the years, and
the search for more ecological and less gradual means is combined
with these studies. Chemical, physical and biological uses give each
producer and his property a different result, so it is essential that
before applying any means of control all factors are analyzed to
have the best indication, and an effective effect. In view of the
need for sustainable methods of pest control, this work aims to make
a brief review on the topic.

Keywords: biological control, entomopathogens, agrochemicals.

1. INTRODUÇÃO

Desde a intensificação da agricultura e de produções agrícolas e
florestais, o uso de agroquímicos se intensificou sendo utilizado a
grosso modo e sem muitas restrições e formulações, isso, portanto,
acarretou em degradações e contaminações alarmantes e que
influencia o estudo de como entomopatógenos, predadores e
parasitoides, podem ser controlados por meios biológicos tornando
uma alternativa ao uso de agroquímicos. (OLIVEIRA et al., 2006)

Com o impulsionamento de grandes civilizações o uso de produtos
químicos começou a potencializar as produções.  Dentre esses
agroquímicos, estão incluídos todos aqueles que podem danificar ou
inibir pragas, a partir de substâncias químicas ou misturas.
(BRAIBANTE; ZAPPE, 2012). Sendo assim, para alavancar as produções
e inibir as pragas.

O controle contra nematoides deve ser sempre planejado e
antecipado, podendo ter baixo custo e assim prevenindo grandes
perdas futuramente. Quando favorecidos edafoclimáticamente, os
nematoides podem ficar cada vez mais presente na cultura, assim,
um dos meios que podem ser agregados é a rotação de cultura, o
controle químico, o biológico e uso de genótipos resistentes a aquela
espécie (ARAUJO; BRAGANTE; BRAGANTE, 2012).
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Como Moraes; Berti Filho (2004) podem citar, o controle biológico
no Brasil tem potencial a ser ampliado, como os laboratórios que
são equipados e estruturados para tais usos. Mas apesar disso, há
culturas de grande porte que não conseguem utilizar inteiramente o
método biológico, tendo auxílio de agentes químicos agregados a
esses.

Nas culturais paisagísticas é presente os métodos de controle,
como nas de Lírio e Espatifilo (WIT; KIEVITSBOSH; BETTIOL, 2009),
que deixaram de usar os agroquímicos de faixa vermelha e
gradativamente anulou esse uso. Integrou-se métodos biocompatíveis
e fertilização da cultura para que os agentes biológicos de controle
permanecessem ali presente.

As plantas daninhas também são outras que causam diminuição
da produtividade por conta da competitividade por nutrientes, água
e luz solar, causando assim um mal desenvolvimento da planta, o
método de combate químico ainda é muito utilizado, porém vem
surgindo várias outras formas de controle das plantas daninhas (COSTA
et al., 2018).

Tendo em vista a necessidade de métodos sustentáveis de controle
de pragas, esse trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão
sobre o tema.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Métodos de controle

Há vários métodos de controle de pragas e plantas daninhas que
não utilizam o controle químico, que são uma forma mais sustentável
e sem riscos de contaminação para o meio ambiente e para as pessoas
que estão aplicando.

2.1.1. Controle Biológico

O controle biológico é uma opção tanto para o controle de pragas
(MORAES; BERTI FILHO, 20014) quanto para o controle de plantas
daninhas (COSTA et al., 2018) método este que visa controlar o invasor
com o seu inimigo natural, fazendo a população da praga ou planta
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daninha diminuir. O controle biológico de plantas daninhas pode ser
feito com insetos, fungos (Figura 1), bactérias e até mesmo vírus
(COSTA et al., 2018) já o controle biológico usa mais insetos benéficos,
predadores, parasitoides, fungos, vírus e bactérias, tendo uma maior
variedade para o controle (MORAES; BERTI FILHO, 20014).

Figura 1 - Controle Biológico De Pragas com o Fungo Beauveria bassiana

2.1.2. Controle Físico

Controle físico já consiste em ações físicas diretas as plantas
daninhas, como cobertura morta, solarização, fogo, inundação,
dragagem, drenagem e eletricidade (SILVA et al., 2018).

Cobertura morta (figura 2A) consiste em deixar  todo o resido
vegetal da cultura sobre o solo, criando assim uma barreira física
dificultando na emersão das sementes de plantas daninhas, essa
barreira criada pela cobertura morta eleva  a concentração de
microrganismos, que podem se alimentar das sementes, além de
causar a ausência de luz, então quanto mais resido vegetal, maior
será a eficiência da cobertura (SILVA et al., 2018).

A solarização utiliza cobertura plásticas para cobrir o solo,
fazendo com que a temperatura do local se eleve a ponto de matar
as plantas daninhas, além das plântulas e o banco de sementes do
local, mas para isso é necessário que o solo esteja úmido e que o
local tenha bastante incidência de radiação solar e em época onde
os dias são mais longos, o ideal é ser feito durante o verão (SILVA et
al., 2018).
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O fogo já foi muito mais popular, mas por conta das diretrizes
ambientais ele vem perdendo a força por conta dos riscos, mas ainda
é utilizado, atualmente é mais comum a queima controlada e fogo
direcionado utilizando equipamentos específicos, como lança chamas
ou queimadores, muito utilizada para a erradicação de plantas com
resistência a herbicidas ou para culturas orgânicas, não deixando
resíduo no solo ou agua (SILVA et al., 2018).

A inundação, dragagem e drenagem estão ligadas umas nas
outras, a inundação consiste em inundar o local com água, onde as
plantas daninhas perenes que são mais difíceis de controlar, acabam
morrendo por falta de oxigênio. A dragagem é a retirada de daninhas
semiaquáticas, retirando a estrutura reprodutiva da planta, como
tubérculo e rizoma. Após um tempo começara a surgir plantas
aquáticas e é aí que a drenagem se faz necessária, pois sem água a
planta aquática não tem condições de sobreviver. (SILVA et al., 2018).
E por último a utilização de eletricidade, esse meio ainda é utilizado
em pequena escala, mas vem demonstrando uma grande eficiência,
a eletricidade superaquece a água dentro das células ocorrendo o
rompimento da membrana, ocasionando assim a morte das plantas,
plântulas e das sementes (SILVA et al., 2018).

2.1.3. Controle cultural

O  controle cultural também é uma forma de controle de pragas
e plantas daninhas mais a longo prazo, o controle cultural envolve
varias praticas, mas a principal é a rotação de cultura, além do bom

Figura 2 – A: Cobertura morta (Foto: Diego Baquião), B: Solarização (foto: Superbac)
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espaçamento entre planta e a cobertura verde, essas praticas ajudam
na diminuição do banco de sementes e diminui as chances de grandes
infestações de pragas. Outra forma de boa prática é o consorcio de
cultivos, plantando duas ou mais culturas juntas, um exemplo é
eucalipto com girassol (SILVA et al., 2018).

2.1.4. Controle preventivo e Erradicação

Prevenção é a melhor estratégia no controle de plantas daninhas.
O manejo preventivo visa prevenir a entrada, o estabelecimento e/
ou a disseminação de determinadas espécies-problema em áreas por
elas ainda não infestadas (Silva et al., 2007). Um bom programa de
manejo de plantas daninhas inclui a constante vigilância sobre a
área de cultivo, identificando as espécies infestantes na fase jovem
e adulta ou através de suas sementes. Deve-se ficar atento à presença
de plantas daninhas que podem vir a se tornar problemas na área e,
sempre que possível, enfatizar a prevenção (evitar sua entrada na
área) sobre o controle (sua erradicação) (Silva, 2007).

2.1.5. Mecânico

Os métodos de controle mecânico de plantas daninhas são o
arranquio e a capina manual, a roçada e o cultivo mecanizado. O
arranquio manual de plantas daninhas é o mais antigo de todos os
métodos, por não demandar nenhuma ferramenta. É bastante
conveniente e eficiente para áreas localizadas, como gramados de
jardins, pequenos canteiros de produção orgânica ou até em áreas
públicas urbanas. Já a capina manual implica o uso de implementos
como enxadas, enxadões, sachos ou similares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com tantas outras formas de controle de pragas e plantas
daninhas mais sustentáveis, que não agridem o meio ambiente, além
de não prejudicar a qualidade do produto, e sim aumentar o seu
valor. A utilização de químicos para o controle de pragas deveria ser
mais rigorosa, e somente utilizada em casos de extrema necessidade,
quando sai totalmente do controle a infestação de pragas e daninhas.
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RESUMO

Aproximadamente vinte espécies de eucalipto são cultivadas no
mundo, para a extração dos óleos essenciais, contudo, no Brasil,
apenas três espécies de eucalipto   têm   sido   empregadas   para
esse    fim: E.  globulus (medicinais), Corymbia citriodora
(denominação atual do E. citriodora) e E. staigeriana (perfumaria),
tendo como componentes predominantes, respectivamente, o cineol,
citronelal e citrala+b respectivamente. No dia-a-dia, inúmeros
produtos que são utilizados pela população, como balas, cremes
dentais, perfumes, produtos farmacêuticos, detergentes e
desinfetantes, levam em sua composição o óleo de eucalipto ou os
seus derivados..

Palavras chave: Extração de óleo. Eucalyptus staigeriana. Óleos
essenciais.
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ABSTRACT

Approximately twenty eucalyptus species are cultivated
worldwide for the extraction of essential oils, however, in Brazil,
only three eucalyptus species have been used for this purpose: E.
globulus (medicinal), Corymbia citriodora (current name of E.
citriodora) and E. staigeriana (perfumery), having as predominant
components, respectively, cineol, citronellal and citrala + b
respectively. In everyday life, many products that are used by the
population, such as candies, toothpastes, perfumes, pharmaceuticals,
detergents and disinfectants, contain in their composition eucalyptus
oil or its derivatives..

Keywords: Oil extraction. Eucalyptus staigeriana. Essencial oils..

1. INTRODUÇÃO

Segundo definição da International Standard Organization (ISO),
os óleos essenciais são obtidos a partir de partes das plantas, através
da destilação por arraste com vapor d’água ou ainda por expressão
dos pericarpos dos frutos cítricos. Simões e Spitzer (1999) definem
óleos essenciais como misturas complexas de substâncias voláteis,
lipofílicas, geralmente odoríferas e líquidas.

Doran (1991) abordam que os óleos das folhas de eucalipto são
formados por uma complexa mistura de compostos que envolvem
uma média de 50 a 100 compostos orgânicos voláteis como, por
exemplo, os hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos e
esters.

Existem várias espécies de eucalipto descritas e, pouco mais de
200 foram estudadas em relação à produção e ao teor do óleo
essencial, contudo, segundo Doran (1991), menos de 20 têm sido
citados para exploração comercial. Há três grupos principais de óleos
essenciais: os medicinais, os industriais e os destinados à perfumaria.
Nesta pesquisa tem-se como foco o estudo da relação entre a
circunferência altura do peito e o volume de óleos essenciais a ser
extraído, ressaltando que tais óleos são destinados à perfumaria.
Vale destacar que o Eucalyptus staigeriana é cultivado em pequena
escala no país e o citral é o seu principal componente químico.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A aplicação dos óleos essenciais pelo homem data de tempos
Antes de Cristo. Civilizações japonesas, chinesas e egípcias utilizavam
tais produtos como incenso para mortos, embalsamamento e como
matéria prima para perfumes. Atualmente, encontram-se disponíveis
no mercado óleos essenciais de origem artificial ou natural e diversas
são as aplicações do produto, além de serem constituintes primário
ou secundário da indústria de perfumes, medicamentos, indústria
química, como combustíveis, conservantes, inseticida, entre outros
(CINIGLIO, 1993).

A cultura do eucalipto para extração de óleos essenciais
representa uma importante fonte produtora para o Brasil, uma vez
que se encontra entre os maiores produtores mundiais, ao lado da
Austrália, Portugal e Espanha. Em 1995, a produção deste óleo no
Brasil foi de aproximadamente 1000 toneladas, sendo
aproximadamente 90% destinada à exportação (VITTI & BRITO, 1999).

Dentre as várias espécies de eucalipto existentes três merecem
destaque especial na produção de óleo essencial no Brasil: o
Eucalyptus citriodora, o Eucalyptus globulus e o Eucalyptus
staigeriana. Nesta pesquisa, serão utilizadas as espécies Eucalyptus
citriodora e Eucalyptus staigeriana que são utilizadas para extração
de óleos minerais destinados à indústria da perfumaria.

 2.1 Características do Óleos Essenciais

Também conhecidos como óleos voláteis, etéreos ou
simplesmente essências, os óleos essênciais são denominados pela
International Standard Organization (ISO) como produtos que são
obtidos a partir de plantas, através da destilação por arraste com
vapor d ìágua, ou ainda como produtos obtidos por expressão dos
pericarpos de frutos cítricos (SIMÕES & SPITZER, 1999).

Simões &Spitzer (1999) relatam ainda que tais produtos são
considerados óleos por possuírem algumas características físico-
químicas, dentre elas, o estado físico(líquidos) de aparência oleosa
à temperatura ambiente; são denominados voláteis por apresentarem
volatilidade e são chamados de essências em decorrência do aroma
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agradável e intenso da maioria de seus representantes. A
denominação óleos etéreos se dá uma vez que são solúveis em
solventes orgânicos apolares, como o éter.

Outras características que podem ser identificadas nos óleos
essenciais são:

· sabor: geralmente acre (ácido) e picante;

· cor: quando recentemente extraídos, os óleos são geralmente incolores
ou ligeiramente amarelados; poucos são aqueles que apresentam cor, como o
óleo volátil de camomila,que tem coloração azulada;

· estabil idade: normalmente os óleos essenciais são instáveis,
principalmente na presença de ar, luz, calor, umidade e metais;

· a maioria dos óleos essenciais possui índice de refração e são opticamente
ativos,propriedades estas usadas na sua identificação e controle da
qualidade(VITTI & BRITO, 2003, p.1).

Em relação às folhas de eucalipto, é possível dizer que os óleos
provenientes de tais folhas são formados por uma complexa mistura
de componentes, envolvendo de 50 a 100 ou até mais compostos
orgânicos voláteis, dentre osquais se destacam os hidrocarbonetos,
alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos e esters (DORAN,1991).

Simões e Spitzer (1999) abordam que os óleos essenciais são
geralmente produzidos por estruturas secretoras especializadas
como, por exemplo, pêlos glandulares, célulasparenquimáticas
diferenciadas, canais oleíferos ou em bolsas específicas que podem
estar localizadas em algumas partes específicas ou em toda a planta,
como na parte aérea da planta, nas flores, frutos, madeira, cascas,
caule, raízes e ainda nas folhas, como é o caso do eucalipto.

Os mesmos autores comentam ainda que os óleos essenciais
obtidos de diferentes órgãos de uma mesma planta podem apresentar
composição química, caracteres físico-químicos e odoresdistintos.

Os óleos essenciais provenientes do eucalipto ocorrem, principalmente, nas
folhas, onde são produzidos em pequenas cavidades globulares, chamadas
glândulas. Estas encontram-se distribuídas em todo parênquima foliar da
maioria das espécies de eucalipto. Em algumas espécies, estas glândulas podem
ser visualizadas como pequenos pontos translúcidos quando a folha é observada
contra a luz (VITTI & BRITO, 2003, p.2).

A origem biossintética dos óleosessenciais de eucalipto está
relacionada ao seu metabolismo secundário, que não é considerado
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como fundamental para a manutenção da vida do organismo, porém,
confere àsplantas a capacidade de adaptação às condições do meio
em que vive (VITTO & BRITO, 2003).

Doran (1991) aponta que no caso dos eucaliptos as referências
apontam que o óleo essencialestaria relacionada com a defesa da
planta contra insetos, resistência ao frio, efeito alopático e à redução
da perda de água. A tabela 1 apresenta as principais espécies de
eucalipto que produz óleo essencial.

Doran (1991) aponta ainda que a principal espécie produtora de
óleo medicinal no Brasil é o Eucalyptus globulus, contudo, existem
algumas referências de extração a partir do Eucalyptus smithii. Em
relação aos óleos industriais, estes têm como componente principal
o felandreno, que é usado com solvente e matéria prima na produção
de desinfetante e desodorizante, e a piperitona, a partir da qual é
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fabricado o timol e o mentol, responsável pelos aromatizantes de
produtos medicinais.

Vitti & Brito (2003) relatam que no Brasil não há uma exploração
intensiva de espécies que produzem este tipo de óleo, porém os
óleos de eucalipto estão presentes nas indústrias de perfumaria, e
fazem parte da composição de perfumes para diversos fins, sendo
mais usado nos produtos de limpeza, como sabões e desinfetantes.
O Eucalyptus citriodora é a principal espécie explorada no Brasil
para a produção deste tipo de óleo, apresentandocomo componente
principal o citronelal. O Eucalyptus staigeriana também pertence a
este grupo e é cultivado em pequena escala no País, sendo o citral o
seu principal componente químico.

2.2 Eucalyptus staigeriana

O Eucalyptus staigeriana é uma espécie que ocorre naturalmente
na península de Cape York, no Estado de Queensland, na Austrália,
em altitudes que variam entre 40 e 600 m. Segundo Fao (1981), a
precipitação anual nessa região varia entre 1000 e 1500 mm e ainda
suporta uma estação seca de aproximadamente 7 meses. A
temperatura atinge uma média 32 °C nos meses mais quentes e de
13° a 15 °C nos meses mais frios.

Boland et al. (1991) caracteriza a E. staigeriana como uma árvore
de porte médio, tendo sua altura máxima atingindo 22 metros de
altura. A copa é reduzida e espalhada, exceto quando crescendo
com outras espécies, onde a copa pode ser tão ampla como alta. É
uma espécie que se adapta em zonas climáticas quentes e subúmida,
sobre solos pobres ebem drenados, tanto em matas quanto em
florestas abertas com um escasso sub-bosque de gramíneastropicais.

As folhas desta espécie apresentam cheiro caracteristicamente cítrico,
proveniente do citral, que é uma mistura dos componentes neral e geranial.
O rendimento emóleo desta espécie varia de 1,2 a 1,5 %, com teor de citral
entre 16 e 40 %, tendo um aroma muito agradável, utilizado nas indústrias de
perfumaria (VITTI & BRITO, 2003, p.10).

Em relação à madeira da E. staigeriana, existem poucas
referências sobre sua utilização. É possível, contudo, afirmar que
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ela apresenta cor vermelha e é resistente e durável (VITTI & BRITO,
2003).Os autores abordam que no Brasil o seu plantio da E. staigeriana
é feito, basicamente, para a produção de óleo essencial, e a madeira
obtida é vendida como lenha.

Pinto et al.(1976), na década de 1970, apresentaram resultados
preliminares de estudos do E. staigerianarealizados na região de
Torrinha, Estado de São Paulo, com relação à produção de óleo
essencial. Foi observada uma variação de rendimento de 0,07 a 2,53
%, e de teor do componenteprincipal de 13 a 62,96 %.

A partir desses resultados foram selecionadas plantas que apresentavam alto
rendimento e/ou concentração de citral, para produção de sementes, as quais
foram usadas para plantios comerciais, em que a média de rendimento em
óleo atingiu 1,4 % (VITTI & BRITO, 2003, p.10).

Arctander (1994) comenta que na Austrália o óleo desta espécie
não é explorado comercialmente. Afirma ainda que os plantios de E.
staigeriana para produção de óleo essencial seriamconduzidos
principalmente no Brasil, África do Sul, Seychelles e na Guatemala.
Segundo o autor o odor característico do óleo desta espécie despertou
o interesse para a produção em sabonetes, fragrâncias de detergentes
e outros, contudo, sua estabilidade nos sabonetes não seria muito
boa, ao menos que os seus componentesprincipais fossem
cuidadosamente fixados. Outro aspecto ressaltado pelo autor é o
deque o óleo do E. staigeirana sofreria concorrência do citral
produzido sinteticamente comboa qualidade e preços atrativos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de realizado o trabalho percebeu-se que o eucalipto
apresenta importância não madeireira devido a produção do óleo
essencial. Esse produto possui particularidades quanto ao uso e é
uma interessante forma alternativa para estimular o plantio
comercial de eucalipto.
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RESUMO

As Suindaras pertencem à família Tytonidae e são corujas
com tamanho médio de 36 cm, pesando entre 470 e 570 g.
Ocorrem em todo o território brasileiro em áreas naturais e
antropizadas, estando mais concentrada nas regiões sul e
sudeste. Na época da reprodução formam casais, a fêmea realiza
a postura de 4 a 7 ovos e os incuba durante 30 dias e durante
esse período o macho alimenta fêmea e filhotes. A sua
alimentação é principalmente ratos, podendo consumir até 3700
por ano, sendo esse controle de roedores uma grande importância
da espécie. Além disso, está ligada a crenças e vem sendo
procurada como pet silvestre legalizado. Devido a importância,
ações de proteção devem ser tomadas para que a espécie seja
perpetuada.

Palavras chave: Aves de rapina, Suindaras, Tyto furcata.
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ABSTRACT

Barn owls belong to the Tytonidae family and are owls with an
average size of 36 cm, weighing between 470 and 570 g. They
occur throughout the Brazilian territory in natural and man-made
areas, being more concentrated in the south and southeast regions.
At the time of reproduction they form couples, the female lays 4
to 7 eggs and incubates them for 30 days, during which the male
feeds the female and the young. Their food is mainly rats, and
they can consume up to 3700 per year, being that rodent control
a great importance of the species. In addition, it is linked to
beliefs and has been sought as a legalized wild pet. Due to the
importance, protective actions must be taken for the species to
be perpetuated.

Keywords: Birds of prey, Barn Owl, Tyto furcata.

1. INTRODUÇÃO

As corujas são aves de rapinas noturnas, pertencentes à ordem
Strigiformes. Pela estrutura das penas apresentam voo silencioso,
que auxilia na caça e sua audição é abundantemente desenvolvida.
A aparência dos sexos é semelhante, porém, o macho apresenta
tamanho menor do que a fêmea, sendo uma adaptação deste grupo
de aves visando a segurança destas, já que os machos tendem a ser
mais agressivos (GIMENES et al, 2007).

As Suindaras pertencem a família Tytonidae Mathews, são
espécies cosmopolitas e mais comuns em regiões quentes Possuem
tamanhos médios, sua cabeça tem a forma de um coração e possuem
bicos proporcionalmente longos. A espécie mais conhecida desta
família é Tyto furcata Temminck, 1827, a qual possui uma cor clara,
cinza e pardacento-dourado por cima, branca por baixo, podendo
ter aspecto fantasmagórico ao voar à noite. O macho normalmente
é mais claro que a fêmea (GWYENNE et al., 2010; SICK, 2001).

O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura
sobre as características (taxonomia, morfologia, hábitat, reprodução,
dentre outras) da espécie Tyto furcata Temminck, 1827 (coruja
Suindara).
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2. DESENVOLVIMENTO – REVISÃO DE LITERATURA

2.1 TAXONOMIA E STATUS DE CONSERVAÇÃO

A coruja Suindara é uma ave de rapina, cuja classificação
científica é: Reino Animalia; Filo Chordata; Classe Aves; Ordem
Strigiformes; Família Tytonidae; Gênero Tyto; Espécie Tyto furcata
(Temminck, 1827) (WIKIAVES, 2020) (figura 1).

Segundo a IUCN (União Internacional para a Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais), T. furcata está classificado na
Lista Vermelha como pouco preocupante (LC) no status de
conservação. Todas as espécies listadas são reavaliadas a cada cinco
anos para a atualização do estado de ameaça dos animais (ICMBIO,
2018).

Figura 1: Tyto furcata.

Fonte: escola.britannica.com.br
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2.2 MORFOLOGIA

Possui cerca de 36 cm de comprimento, 75 a 110 cm de
envergadura, com peso variante de macho (470 g) pra fêmea (570
g). Possui o disco facial em formato de “coração”, o que ajuda com
que o som seja direcionado até o ouvido com melhor eficácia fazendo,
assim, com que a ave possa se orientar durante o voo e captar sons
das mais baixas frequências; possui, também, ouvidos em posições
diferentes (Figura 2), ficando um mais alto que o outro, ajudando
na triangulação da localização do som com mais precisão (AVES DE
RAPINA, 2020). Diferentes de maioria dos animais, que se utilizam
da visão como seu principal sentido, as Suindaras têm como seu
principal sentido a audição (mesmo tendo uma visão noturna bastante
apurada), onde toda Suindara recebe em seu cérebro uma “imagem
sonora” da cacofonia dos ruídos do ambiente (O’ BRIEN, 2008).

Figura 2: Posição dos ouvidos de T. furcata.

Fonte: https://pontobiologia.com.br/corujas-brasileiras/.

Devido ao hábito noturno, apresentam um voo silencioso,
resultante das características das penas de voo terem a parte externa
serrilhada e a interna com franjas (Figura 3), bem como a superfície
das asas e de todo o corpo ser aveludada. Possui uma unha pectinada
no dedo médio, com borda serrilhada, que possui função na arrumação
das penas, comportamento denominado de preening, e essa unha
também é encontrada em garças e bacuraus. Tal comportamento
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auxilia a manter a elasticidade e a forma das penas, mantendo o voo
silencioso e garantindo a eficiência da captação dos sons pelo disco
facial, já que o preening dessa região é feita de forma especializada
por essa característica da unha. Como todas as outras corujas,
apresentam a capacidade de virar o pescoço em 270º, ampliando o
campo de visão, uma vez que há espaço grande entre as vértebras,
formando bolsões de ar que evitam danos durante o movimento. Além
disso, as duas últimas vértebras cervicais não possuem este espaço,
conferindo mais proteção (SICK, 2001) (figura 4).

Figura 3: Penas de voo da Suindara.

2.3 REPRODUÇÃO

O período de acasalamento e nidificação se estende da primavera
até o verão, onde um casal pode cuidar de duas ninhadas, uma depois
da outra (O’BRIEN, 2008). Em ambientes urbanos as Suindaras
preferem nidificar em forros de casa, celeiros, abrigos abandonados
e torre de igrejas e em ambientes naturais nidificam em tocos de
árvores e fendas de rochas (AVES DE RAPINA, 2020). A postura é de 4
a 7 ovos que são compridos e ovais e são chocados diretamente no

Fonte: https://strirapinasnocturnas.com.
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substrato ou em uma camada de pelotas desagregadas, sendo a
incubação realizada pela fêmea (macho a alimenta durante esse
período) com duração de 30 a 34 dias (SICK, 2001).

Os pais chegam a cevar os filhotes em dois períodos, do crepúsculo
até a meia noite e de madrugada, o pai fica responsável por caçar o
alimento e a mãe de alimentar os filhotes, que podem ter tamanhos
diversos (SICK, 2001). O pai pode trazer cerca de seis ratos por filhote,
todas as noites, podendo ser, em geral, uma ninhada de cinco corujas,
cabe ao pai também alimentar a companheira, que não deixa o ninho
em nenhuma hipótese (O’BIREN, 2008) (figura 5). Na figura 6 observa-
se o desenvolvimento de um filhote até a idade de voo, que dura em
média 50 dias.

2.4 ALIMENTAÇÃO

Com uma dieta baseada majoritariamente em roedores (Figura 6)
e insetos, podendo raramente caçar vertebrados (pequenas aves,
morcegos, anfíbios e répteis), um casal de Suindara pode chegar a predar,
em um ano, uma média de 1720 a 3700 ratos, e 2660 a 5800 insetos

Figura 4: Unha pectinada no dedo médio.

Fonte: https://www.casadasciencias.org.
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Figura 5: Filhote de T. furcata no ninho.

Fonte: https://pontobiologia.com.br/corujas-brasileiras/.

Figura 6: Desenvolvimento das Suindaras

Fonte: https://www.diariodefalcoaria.com/post/2016-02-
22-di-c3-a1rio-de-thot-a-esp-c3-a9cie.
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(AVES DE RAPINA, 2020) (figura 7).  Depois de se alimentarem as Suindaras
regurgitam sobras de pelos e ossos, que também é conhecido como
pelotas. Essas pelotas são muito disputadas pelos cientistas, pois contêm
muitas informações sobre a dieta alimentar dessa espécie (SICK, 2001).

Figura 7: Suindara predando roedor.

Fonte: yucuma.com.br.

2.5 IMPORTÂNCIA

As Suindaras apresentam grande importância ecológica, visto que
os roedores são a base de sua alimentação, realizando o controle
populacional de tais animais e esta vantagem também é referente à
economia humana, já que elas caçam ratos a noite, podendo caçar
um número maior que a Bubo virginianus Gmelin,1788 (Jacurutu),
que é uma espécie com o dobro de seu tamanho (SICK, 2001).

Temos, também, a importância relacionada ao mercado pet, que
tem crescido pela popularidade do animal em filmes e pelas corujas,
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em geral, serem considerados animais que representam a sabedoria.
Sua comercialização está autorizada pelo IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e as pessoas
devem adquirir apenas de criadouros devidamente regularizados,
para que o animal venha com a marcação correta, comumente a
anilha, e a nota fiscal (ICMBIO, 2015) (figura 8).

Existem diversas lendas populares que relacionam de forma positiva
ou negativa o convívio das corujas com os seres humanos. No Brasil, os
Guaranis consideram as corujas como uma forma de disseminação de
sabedoria do Grande Espírito, sendo um animal extremamente sagrado
e sinal de boa sorte; na Amazônia acredita-se que as Suindaras são
atraídas por azeite, pelo fato de serem encontradas nas igrejas, onde
sempre tinha tal item; no Rio Grande do Sul existe a crença de que
comer a carne da Suindara possibilita que a pessoa faça adivinhações;
em vários locais do Brasil acreditam que as penas de coruja embebidas
em seu próprio sangue e enterradas na soleira de portas quebram
bruxarias e espantam fantasmas. Contudo, a superstição mais popular,
é que as corujas em geral indicam a morte ao sobrevoar um local que
contenha alguém doente e, ainda, para os ribeirinhos a vocalização das
Suindaras é o anúncio de mortes (GARUTTI, 2013).

Figura 8: Aruan, Suindara legalizada da Faculdade FAEF
que atua nas práticas de educação ambiental e nas aulas
de Engenharia Florestal e Medicina Veterinária.

Fonte: Arquivo pessoal.
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Figura 8: Distribuição geográfica da Suindara em território brasileiro (pontos
vermelhos).

2.6 HÁBITAT E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Essas aves ocorrem em áreas naturais e antropizadas, devido a
disponibilidade de alimentos. Ocupam a parte alta do hábitat,
estando associadas às copas das árvores ou telhados. Ocorre
praticamente em todo Brasil, com menor frequência na Amazônia e
maio abundância no Sul e Sudeste (SICK, 2001).

Fonte: http://www.zoo.df.gov.br/coruja-suindara/.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Suindaras são aves de rapina nativa de grande beleza e
importância, sendo grandes predadoras de roedores e,
consequentemente, contribuintes diretas na cadeia alimentar. Devido
a sua adaptabilidade são encontradas em áreas urbanas e têm sido
procuradas como pets, mas ressalta-se a importância de que para
isso seja devidamente legalizada. Não é uma espécie ameaçada,
mas vale destacar que a espécie é alvo de crendices populares, caça
amadora e captura de filhotes, comprometendo as populações e dessa
forma as ações de proteção são de grande importância para que a
espécie continue se desenvolvendo e desempenhando seu papel
ecológico, entre outros.
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RESUMO

A escolha dos equipamentos corretos para a coleta de dados no
inventario florestal é muito importante pois para cada tipo de
equipamento usado é preciso usar a técnica correta para manusear
e tirar o máximo proveito de cada um. O uso correto dos
equipamentos utilizados pode gerar bons resultados no inventario
florestal, mas se utilizado sem técnica e de modo incorreto podem
gerar erros nos resultados. Este presente trabalho teve como objetivo
a pesquisa literal, revisão e discussão a respeito da utilização de
equipamentos para coleta de dados. Nesse caso considera-se que a
utilização de equipamentos ideais e com uso da técnica correta se
obtém resultados mais precisos e conclusivos.

Palavras chave: Área basal; DAP; Relascópio.

ABSTRACT

The choice of the right equipment for data collection in the forest
inventory is very important because for each type of equipment used
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it is necessary to use the correct technique to handle and get the
most out of each one. The correct use of the equipment used can
generate good results in the forest inventory, but if used without
technique and incorrectly can generate errors in the results. This
study aimed to research literally, review and discuss the use of
equipment for data collection. In this case it is considered that the
use of ideal equipment and using the correct technique is obtained
more accurate and conclusive results.

Keywords: Basal area; DAP; Relascope.

1 INTRODUÇÃO

O inventario florestal consiste em um procedimento realizado
para obter as informações qualitativas e quantitativas dentre outras
varias informações que podem ser obtidas de uma floresta, seja ela
plantada ou nativa, algumas informações que podem ser obtidas
são: estimativa de área, descrição da topografia, mapeamento da
propriedade, quantidade de madeira existente na floresta. Através
do inventario pode se estudar uma melhor tomada de decisão em
relação ao manejo da floresta (MATA NATIVA, 2016).

Na parcela são coletados CAP (circunferência altura do peito) e
altura de todos os indivíduos para posteriormente realizar a medição
do volume. Esses dados podem ser coletados em uma ficha de campo
ou em um coletor de dados. A coleta de dados feita digitalmente
reduz os tempos gastos em campo (MATA NATIVA, 2016).

Equipamentos para coleta de dados em campo mais utilizados são
fita métrica e suta para medição do CAP. O Relascopio de bitterlich é
um equipamento que pode ser usado para coletar DAP e Altura, sua
principal função é a determinação de área basal (TERRAGES, 2020).

Dessa forma a o presente artigo tem como principal objetivo a revisão
de literatura sobre o equipamento de coleta de inventário, Bitterlich.

2.DESENVOLVIMENTO

2.1. INVENTÁRIO FLORESTAL

Existem vários tipos de inventario, para cada método de coleta
de dados, para cada objetivo que se deseja alcançar, abrangência
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dos dados, existem vários métodos diferentes para mensurar uma
floresta (MATA NATIVA, 2016). Inventários mais utilizados no brasil:

Amostragem Casual Simples É um método básico de seleção
probabilística, na seleção de uma amostra composta por n unidades,
todas combinações das n unidades teriam iguais oportunidades de
serem selecionadas. A população florestal é considerada como única
e inteiramente composta pela n unidade (CARVALHO, 2018).

Amostragem Casal estratificada: Este sistema é utilizado quando
é preciso dividir a população heterogênea em extratos, sendo assim
o valor da variável que interessa ira variar de uma amostra para
outra. A divisão da floresta precisa ser baseada em alguns critérios,
alguns são : características topográficas, espécies ou clones,
espaçamento, altura, classe de sitio (CARVALHO, 2018).

Amostragem Sistemática :As unidades amostrais são selecionadas
através de um esquema preestabelecido de sistematização, cobrindo
a população em toda sua extensão obtendo assim um modelo
uniforme.

Censo ou Inventario 100%:

Nesse inventario todas as arvores são mensuradas, é realizado
para obtenção de informações qualitativas e quantitativas sobre os
recursos florestais e sobre áreas com existente potencial florestal.
É realizado em áreas menores sendo assim os resultados são mais
precisos, podendo levantar cada aspecto florístico de cada individuo
arbóreo (CARVALHO, 2018).

Amostragem em Conglomerados:

É uma variação da amostragem em dois estágios, o segundo
estágio será organizado dentro do primeiro. Este tipo de inventario
visa reduzir os custos no campo, principalmente quando a população
é de difícil acesso. Este processo utiliza um grupo de pequenas
unidades (subunidades), no lugar de amostras individuais, sendo assim
proporcionando uma melhor variabilidade da variável de interesse
(CARVALHO, 2018).

Monitoramento ou Inventario Florestal Continuo:

Seu objetivo é verificar as mudanças que ocorrem no povoamento
florestal em um determinado espaço de tempo. As medições se
repetem periodicamente com a estrutura de amostragem mais
duradoura permitindo assim a remedição dos indivíduos ao longo do
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tempo através de parcelas permanentes. É necessário a alocação de
parcelas permanentes e ser realizado a mensuração em duas ocasiões
distintas para possibilitar a identificação na mudança da arquitetura
na estrutura e composição florística, avaliar o crescimento e evolução
da floresta (CARVALHO, 2018).

O primeiro passo para realizar um inventario é o planejamento,
nele será planejado todas as fases a serem executadas, durante o
planejamento definimos os objetivos que pretendemos alcançar com
a realização do trabalho. Se o objetivo for identificar o volume de
madeira é realizado inventario convencional, inventario continuo
para verificar as mudanças ocorridas na floresta. Durante o
planejamento também serão levantadas informações sobre a área a
ser inventariada, algumas informações como mapas, localização,
tamanho da área, características gerais da floresta. Durante essa
fase de planejamento devemos listar os procedimentos para trabalho
em campo, é preciso ter uma equipe definida cada um com sua
função estabelecida, lista de equipamentos e instrumentos para
medições (GPS, fita métrica, suta, equipamentos de proteção
individual) (MATA NATIVA, 2016).

No planejamento também será definido qual tipo de amostragem
será utilizado, definir qual será a variável de interesse, qual será o
tamanho e a forma das unidades amostrais, qual método será utilizado
para distribuição das unidades amostrais, definir a precisão requerida
no inventario, coeficiente de variação da floresta que é obtido em
literatura ou no inventário piloto, é preciso também determinar o
tempo e custo para as fases de campo (MATA NATIVA, 2016).

O segundo passo para realizar o inventario é definir qual método
de amostragem e tamanho da unidade amostral, o Engenheiro
Florestal qualificado conhecendo o objetivo do inventario, os recursos
florestais disponíveis, a variabilidade da floresta e a precisão
requerida terá base para indicar o melhor delineamento de
amostragem (MATA NATIVA, 2016).

Coleta de dados do inventario florestal e o Principio de
Bitterlich

A coleta de dados é um processo muito importante pois é onde
se investe maior parte do tempo é preciso ter pessoas treinadas
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para realizar corretamente os processos de coletas de dados,
manusear corretamente os equipamentos e realizar as anotações
MATA NATIVA, 2016).

O Relascópio de Espelhos de Bitterlich é um pequeno instrumento
manual criado pelo austríaco Walter Bitterlich e que tem várias
utilidades práticas nos meios florestais. As suas funções principais
consistem na determinação da área basal em metros quadrados por
hectare, na medição de alturas a partir de escalas fixas de distâncias
e na determinação de diâmetros a níveis superiores ao D.A.P.
(TERRAGES, 2020)

O princípio ao qual Bitterlich chamou de “prova de numeração
angular” baseia-se no seguinte postulado: “dando-se um giro de 360o,
as árvores que apresentarem DAP superior ou igual a um ângulo
conhecido e constante devem ser qualificadas. O número de árvores
qualificadas (n) multiplicado por uma constante (K), denominada
fator de área basal, fornecida por um instrumento apropriado,
fornece diretamente a área basal por hectare (B/ha)” (SOARES; PAULA
NETO; SOUZA, 2017).

Descrição do Relascopio de bitterlich

É um aparelho multifacetado quanto ao seu espectro de utilização
que permite medição de alturas totais das arvores, medição de
diâmetros do tronco a qualquer altura do tronco, obtenção de
estimativas de área basal por hectare de um povoamento, obtenção
de estimativas de altura, concretização do método da altura formal
para a cubagem da arvore individual ou povoamentos (BARREIRO;
TOMÉ; LUIS, 2005).

O aparelho é composto por vários componentes: uma mira vertical
graduada própria do instrumento, um suporte torácico para evitar
que o medidor o segure durante muitas horas seguidas.

O relascopio possui uma ocular e uma objectva, o botão
libertador/fixador do tambor das escalas assemelha-se a um parafuso
e situa-se na frente do aparelho. A iluminação das escalas é feita
através de 3 janelas de iluminação, para facilitar as miradas o
aparelho possui em frente a objectiva uma pala metálica que permite
reduzir a intensidade luminosa. Para facilitar a sua utilização, o
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relascopio possui na base um orifício com rosca que permite fixa-lo
a um suporte ou transporta-lo ao peito possuindo para isto dois
orifícios por onde passa uma correia (BARREIRO; TOMÉ; LUIS, 2005).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo de revisão considera-se que para a
utilização e correto funcionamento do equipamento para a obtenção
de resultados precisos é preciso utilizar as técnicas adequadas e
corretas para cada equipamento que seja utilizado na coleta de dados
do inventario assim obtendo dados verdadeiros. Cada equipamento
tem seu objetivo e local apropriado de uso o que deve ser respeitado
se obter bons resultados.

O uso incorreto ou uso inadequado de equipamentos pode
acarretar em sérios erros no inventario.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura
sobre as propriedades da água e seu uso na produção vegetal. A
água pode ser classificada em diferentes tipos e uma das principais
classificações é fundamentada na salinidade da água e suas
propriedades estão relacionadas com aspectos químicos, físicos e
sanitários. Depois de realizada a revisão, constatou-se que a água é
um recursos essencial para a produção vegetal, mas que é necessário
uma análise de suas características para que se tenham resultados
positivos do seu uso tanto em viveiro, como em campo.

Palavras chave: produção vegetal, recurso hídrico, irrigação.

ABSTRACT

The aim of this work was to conduct a literature review on the
properties of water and its use in plant production. Water can be
classified into different types and one of the main classifications is
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based on the salinity of the water and its properties are related to
chemical, physical and sanitary aspects. After the review was carried
out, it was found that water is an essential resource for plant
production, but that an analysis of its characteristics is necessary in
order to have positive results from its use both in nurseries and in
the field.

Keywords: plant production, water resource, irrigation.

1. INTRODUÇÃO

A água é um recurso natural fundamental na composição dos
seres vivos, sendo essencial na manutenção da vida de espécies
vegetais e animais, na produção de bens de consumo, produção
agrícola e florestal (Philippi Jr et.al., 2004).

Os recursos hídricos tem enorme influência sobre a produção
vegetal, sendo a água representante de grande parte da composição
das plantas e a falta desta pode acarretar diversos problemas. No
entanto para ter um uso efetivo da água na produção é necessário
uma análise da qualidade da água.

A análise de água tem por objetivo conhecer as características
que permitam estabelecer sua idoneidade para um uso específico.
Para isso é necessário determinar uma série de parâmetros que
apontem informações sobre suas características físicas, químicas e
biológicas (Almeida, 2010).

Levando em consideração essas informações, o presente estudo teve
como objetivo realizar uma revisão sobre as características da água.

2. DESENVOLVIMENTO – REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Características da água

A água pode ser classificada em diferentes tipos e uma das
principais classificações é fundamentada na salinidade da água.
Baseado nesta existem 3 tipos de água, sendo elas: doce, salobra e
salgada (Santos, 2019).

A água salgada é a que apresenta concentração de sal acima de
30% e é o tipo mais abundante encontrado no planeta. A água salobra
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possui concentração de sal entre 0,5% a 30,5%. Já a água doce possui
salinidade inferior a 0,5% e é a água que utilizamos para beber.
(Santos, 2019).

Dentro da classificação de água doce ainda podem surgir outras
como água potável, que é a água que pode ser destinada ao consumo
humano, que não possua cor nem cheiro e que esteja livre de
substâncias e microrganismos que tragam riscos à saúde. Também
existem ainda as águas chamadas de minerais, que, como diz o
próprio nome, contém uma quantidade maior de sais minerais
dissolvidos. (Santos, 2019).

A presença de nutrientes na água é de ocorrência natural e faz
parte dos ciclos da natureza, porém, quando há níveis excessivos de
nutrientes pode causar problemas de contaminações (Resende, 2002).

Quando a água apresenta suas características físicas e químicas
alteradas, diz-se que ela está poluída e quando além dessas alterações
ainda há a presença de microrganismos patogênicos e substâncias
tóxicas diz-se que a água está contaminada. Sendo assim, não é
indicado o seu uso sem tratamento. (Santos, 2019).

2.1.1. Aspectos físicos

Segundo MOURELLI et.al. (2008) os aspectos físicos da água
envolvem a natureza dos sólidos que estão em suspensão e as
substâncias dissolvidas e quando a quantidade de partículas em
suspensão é muito grande pode limitar a utilização da água para
irrigação, só sendo possível através de tratamento da mesma. Isso
pode também afetar os sistemas de irrigação utilizados, pois pode
muitas vezes diminuir a vida útil e o funcionamento dos equipamentos
quando apresentar alta quantidade de material mineral e vegetal
em suspensão.

Quando as águas estão turvas, elas contem uma grande quantidade
de silte e argila. Isso pode acarretar em água imprópria para a irrigação,
por depositarem resíduos nas partes comestíveis da planta, afetando
o aspecto visual e valor do produto. Portanto, se as condições físicas
da água prejudicarem o funcionamento do sistema de irrigação ou a
qualidade dos vegetais, é recomendado que se faça o tratamento ou
use outra fonte de água. (Mourelli et.al., 2008).
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2.1.2. Aspectos químicos

A água é uma substância constituída por dois átomos de
hidrogênio e um átomo de oxigênio que são ligados através de ligações
covalentes ou moleculares, que compartilham elétrons para adquirir
estabilidade. (Santos, 2019).

As moléculas de água se unem devido a ligações de hidrogênio
que ocorrem em razão da atração gerada pelos átomos de oxigênio
aos átomos de hidrogênio das moléculas vizinhas. (Santos, 2019).

Ainda segundo Santos, (2009), de forma natural, toda água
contem sais dissolvidos, e um deles é o cloreto de sódio, que é o que
distingue uma água da outra.

2.1.3. Aspectos sanitários

Quando se diz aspectos sanitários da água, faz-se referência à
contaminação das águas por organismos patogênicos e/ou substâncias
tóxicas de natureza microbiológica que pode ser contaminada desde
seu ponto de origem, no decorrer do seu fornecimento e
principalmente nos reservatórios que podem contar com uma vedação
inapropriada e ausência de limpeza e desinfecção regular (Germano
E Germano, 2017).

As águas utilizadas para irrigação apontam com frequência
contaminações por organismos patogênicos. Por esse motivo é de
extrema importância realizar análises periódicas e então fazer o
tratamento adequado de acordo com a utilização da água, prevenindo
assim a saúde pública, sendo que os limites de contaminação da
água para irrigação são regulamentados pela Resolução Nº 357/2005
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que define que
de acordo com a cultura, pode-se tolerar certo nível de
contaminação, sendo a água utilizada sem gerar riscos (Mourelli
et.al., 2008).

2.2. Uso da água na produção vegetal

As finalidades de uso dos ecossistemas aquáticos são muito
variadas, sendo utilizadas para o abastecimento público, para gerar
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energia, para a irrigação, aquicultura, dessedentação animal, entre
outras. Esses ecossistemas são considerados no Brasil e no mundo
como recursos disponíveis à sociedade, porém, ao longo dos anos
devido à influência do homem, a qualidade e a disponibilidade da
água vem sofrendo alterações negativas, o que faz com que cada
vez mais seja necessário o monitoramento da qualidade da água
através de análises (Braga et al., 2006).

Para a agricultura irrigada, tanto a qualidade como a quantidade
da água são de grande importância, contudo, o fator da qualidade
vem sendo menosprezado pelo fato de que no passado, existiam
fontes de água abundante e de boa qualidade. Porém, devido ao uso
intensivo das águas esse fato vem se modificando em muitos lugares
e por isso deve haver um bom planejamento que garanta o melhor
uso deste recurso. (Ayres & Westcot, 1991).

Em relação à produção de mudas, a necessidade de água é de
grande importância, devido á  limitação do desenvolvimento devido
a falta ou excesso desta (Lopes et al., 2005).

Uma das técnicas mais utilizadas nos viveiros e que se destaca
por possibilitar a produção de mudas o ano todo é a irrigação, que,
além de proporcionar que todo o potencial genético das sementes
seja utilizado, ajuda a homogeneizar a produção quando se há um
sistema bem calculado e realizado (Soccol et al., 2002).

A baixa qualidade de mudas, portanto, pode advir de problemas
na irrigação e/ou nutrição das mudas em sua fase de formação em
viveiros (Thebaldi et al. (2016).

Quando se refere à qualidade da água de irrigação se trata da
qualidade de acordo com a salinidade da água, sendo definida em
alguns critérios como a própria salinidade, sodicidade e toxicidade
(Almeida, 2010).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de realizada a revisão, constatou-se que a água é um
recursos essencial para a produção vegetal, mas que é necessário
uma análise de suas características para que se tenham resultados
positivos do seu uso tanto em viveiro, como em campo.
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RESUMO

A ararinha-azul Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832), único
representante de seu gênero, é um psitacídeo de tamanho médio
(comprimento do corpo 55-57 cm  e massa corpórea de 286-410 g)
com uma cauda graduada particularmente longa e longas asas estreitas.
Os adultos são principalmente azuis, mais claros na região ventral,
mais escuros dos lados. É uma espécie endêmica da Caatinga e se
tornou extinta devido as ações antrópicas, como a destruição do hábitat
e o tráfico. Graças aos indivíduos que sobreviveram em cativeiro foi
possível a reprodução da espécie para futuras reintroduções na área
natural. Essa e outras ações estão previstas e sendo realizadas pelo
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha-azul, que é a
maneira de  promover a desextinção da espécie.

PALAVRAS-CHAVE: Cyanopsitta spixii,  Caatinga, Extinção.

ABSTRACT

The blue macaw Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832), the only
representative of its genus, is a medium-sized parrot (body length
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55-57 cm and body mass of 286-410 g) with a particularly long
graduated tail and long wings narrow. Adults are mostly blue, lighter
in the ventral region, darker on the sides. It is an endemic species of
the Caatinga and has become extinct due to human actions, such as
habitat destruction and trafficking. Thanks to the individuals that
survived in captivity, it was possible to reproduce the species for
future reintroductions in the natural area. This and other actions
are planned and being carried out by the National Action Plan for
the Conservation of the Macaw, which is the way to promote the de-
extinction of the species.

KEYWORDS: Cyanopsitta spixii, Caatinga, Extinction.

1. INTRODUÇÃO

As Ararinhas-azuis são animais que pertencem à classe Aves,
ordem Psitaciformes e família Psitacidae. As aves dessa família são
de regiões tropicais, possuem bico curto, curvo e com grande força
(para quebrar drupas e castanhas), pé zigodactilo (para favorecer a
manipulação de alimentos), são monogâmicos e com vasta coloração
de penas (STORER; USINGER, 1996).

A ararinha-azul Cyanopsitta spixii (Wagler, 1832), único
representante de seu gênero, é um psitacídeo de tamanho médio
(comprimento do corpo 55-57 cm  e massa corpórea de 286-410 g)
com uma cauda graduada particularmente longa e longas asas
estreitas. Os adultos são principalmente azuis, mais claros na região
ventral, mais escuros dos lados, costas parte superior das asas e
cauda; a testa e as penas que cobrem o ouvido são acinzentadas,
com tonalidade azul, o resto da cabeça e o pescoço são azul-
acinzentados. Possuem bico preto e pernas cinza (WIKIAVES, 2020).

A ararinha-azul é um dos animais mais ameaçados do mundo e
devido ao histórico de destruição da sua área de ocorrência, assim
como à intensa captura de indivíduos para o tráfico ilegal, a espécie
é considerada extinta na natureza e, desde 2000, não foi mais
encontrada em vida livre. O Instituto Chico Mendes e o Ministério do
Meio Ambiente somam esforços, junto à sociedade, definindo e
pactuando estratégias para recuperação dessa espécie, por meio do
Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação da Ararinha-azul –
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Pan Ararinha-azul, que tem como objetivo o aumento da população
manejada em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de
ocorrência histórica da espécie até 2017, visando o início das
reintroduções até 2021 (BARROS et al., 2012).

Levando com consideração este trabalho teve como objetivo
realizar uma revisão sobre a conservação da Ararinha-azul.

2. DESENVOLVIMENTO – REVISÃO DE LITERATURA

2.1. ARARINHA-AZUL

A ararinha-azul (figura 1) foi descoberta e coletada em abril de
1819, por Johann Baptist Ritter von Spix (em Juazeiro, Bahia), e
subsequentemente descrita por Johann Wagler em 1832. A área exata
de ocorrência da espécie, no entanto, permaneceu indefinida e só
pôde ser determinada após a eventual redescoberta da espécie em
1986 por Paul Roth, que encontrou as três últimas aves nos riachos
Barra Grande-Melancia, no município de Curaçá, no nordeste da
Bahia. Em 1990, uma expedição liderada por Carlos Yamashita e
Tony Juniper encontrou uma única ave remanescente na natureza.
Esta ave, um macho, desapareceu após dez anos (outubro de 2000),
e então a espécie foi finalmente classificada como Extinta na
Natureza. Existem indivíduos dessa espécie que sobrevivem e se
reprodução em cativeiro no Brasil e exterior (BARROS et al., 2012).

É uma nativa do Brasil, sendo a área de distribuição histórica
confirmada da ararinha-azul localizada na Caatinga do Nordeste,
sendo endêmica dessa região. Originalmente a espécie ocorria no
extremo norte da Bahia, ao sul do rio São Francisco, na região de
Juazeiro e Curaçá (figura 2). O hábitat natural da ararinha-azul é a
caatinga seca e as florestas ciliares abertas de pequenos afluentes
temporários do rio São Francisco, em um tipo de vegetação onde
predominam as caraibeiras (Tabebuia caraiba), árvore da família
das bignoniaceas, uma espécie de ipê com ocorrência no nordeste
brasileiro (WIKIAVES, 2020).

Em relação à alimentação, o estudo desenvolvido por com Barros
(2001) e apresentado por Barros et al., (2012) no PAN Ararinha-azul,
reúne os registros de alimentação do último exemplar selvagem
conhecido de ararinha-azul no período entre julho de 1997 e julho
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de 1999, onde foram utilizadas onze espécies vegetais como alimento:
pinhão (Jatropha mollissima), favela (Cnidoscolus phyllacanthus),
juazeiro (Ziziphus joazeiro), baraúna (Schinopsis brasiliensis),
imburana (Commiphora leptophloeos), facheiro (Pilosocereus
piauhiensis), além de registros indiretos, por meio de sementes
encontradas nas fezes: enxerto (Phoradendron sp.), caraibeira
(Tabebuia aurea), angico (Anadenanthera macrocarpa), umbu
(Spondias tuberosa) e unha-de-gato (Acacia paniculata).

A biologia reprodutiva de um par de ararinhas-azuis selvagens
puro, coespecífico, nunca pode ser adequadamente estudada.
Portanto, as informações sobre a biologia reprodutiva da espécie
vem de relatos anedotais de moradores locais (particularmente
traficantes de aves) ou de observações do par heteroespecífico
formado pelo último macho selvagem conhecido de ararinha-azul e
uma fêmea de maracanã. Observou-se que as aves tem o hábito de
utilizar ocos de árvores como ninhos, onde os filhotes são cuidados
pelos pais até que se desenvolvam (WIKIAVES, 2020).

Figura 1. Exemplares de Ararinha-azul.
(Fonte: PAN Ararinha-azul, 20112).
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2. CONSERVAÇÃO DA ESPÉCIE

O declínio da espécie foi atribuído a dois fatores principais, sendo
eles a destruição em larga escala do hábitat específico de mata de
galeria do qual a espécie aparentemente dependia e pela captura
para comércio ilegal nas últimas décadas (Juniper e Yamashita, 1990,
1991; Collar et al., 1992; Bampi e Da-Ré, 1994 apud BARROS et al.,
2012). Com isso, a espécie tornou-se extinta na natureza.

Quando se pretende reverter a extinção de uma espécie é
necessário o desenvolvimento de ações conservacionistas, tais como:
reprodução dos indivíduos mantidos em cativeiro para posterior
reintrodução; recuperação de hábitats; criação de unidades de
conservação; educação ambiental; inibição dos fatores de ameaça;
etc (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).

Hoje a desextinção da Ararinha-azul está norteada pelo Plano de
Ação Nacional para a Conservação da Ararinha-azul, mas o início das
ações de proteção foi em 1990, onde foi criado o Comitê Permanente
para a Recuperação da Ararinha-azul e no ano seguinte foi criado
um projeto de pesquisa e conservação em campo, o Projeto Ararinha-
-azul, sediado no município de Curaçá (BA). O PAN Ararinha-azul foi
elaborado no âmbito do Grupo de Trabalho para a Recuperação da
Ararinha-azul e teve início nas reuniões do Grupo em 2005 e 2006.
Em 2009, foi proposta a primeira versão do Plano na forma de um
programa para a recuperação da espécie, incluindo informações
biológicas e a proposição de um conjunto de ações. O Plano foi
adequado em uma oficina de planejamento participativo, ocorrida
entre 4 e 6 de abril de 2011 em Brasília/DF e na ocasião, foram
estabelecidos o objetivo, seis metas e 44 ações, com os respectivos
articuladores e o Grupo Assessor Estratégico para auxiliar na
implementação do PAN. A Portaria ICMBio nº 17/2012 aprovou o PAN
para a Conservação da Ararinha-azul, sendo o objetivo geral a
execução de estratégias visando o aumento da população manejada
em cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência
histórica da espécie, até 2017, visando o início de reintroduções até
2021 (BARROS et al., 2012).

No PAN Ararinha-azul são apresentadas as ações realizadas
ou previstas para a conservação da espécie, tais como:
levantamento dos indivíduos em cativeiro; reprodução em
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cativeiro para futura reintrodução; estudos da biologia e ecologia
da Maracanã, espécie de hábito muito semelhante em vida livre;
criação de unidades de conversação; criação de um centro de
reprodução na Caatinga (figura 2).

Figura 2. Ararinha-azuis em cativeiro participantes do PAN de Conservação da espécie.
(Fonte: PAN Ararinha-azul, 2012).

Os indiv íduos mantidos em cat iveiro são de grande
importância, pois eles serão gerarão os filhotes que serão
reintroduzidos. Existem em torno de 160 indivíduos em todo o
mundo, sendo que uma pequena parte está no Brasil. O Criadouro
Fazenda Cachoeira, localizado no interior de Minas Gerais, é uma
propriedade privada que atua em programas de conservação
vinculado ao ICMBio e que tem tido êxito na reprodução da espécie.
Envolvida com o Projeto Ararinha na Natureza, do Plano de Ação
Nacional para a Conservação da Ararinha-Azul, a equipe do
Criadouro atua para ajudar na recuperação e conservação da
espécie através da reprodução da espécie em cativeiro (figura 3)
(G1, 2020).
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Figura 3. Filhotes de Ararinha-azul nascidos no Criadouro Fazenda Cachoeira.
(Fonte: G1, 2020).

No dia 5 de junho de 2018, o Governo Federal criou duas unidades
de conservação na área de ocorrência natural da Ararinha-azul, sendo
elas a Área de Proteção Ambiental (APA) da Ararinha-Azul e o Refúgio
de Vida Silvestre (Revis) da Ararinha-Azul. O Refúgio de Vida Silvestre
da Ararinha-Azul, com área aproximada 29.986 hectares, e da Área
de Proteção Ambiental da Ararinha-Azul, com aproximadamente
89.996 hectares, estão localizados nos municípios de Juazeiro e
Curaçá, na Bahia. A proposta de criação em conjunto, constituindo
um mosaico de unidades de conservação, visa conciliar os objetivos
de conservação de remanescentes de caatinga, o único bioma
exclusivamente brasileiro, com o programa de reintrodução da
Ararinha-Azul na natureza (ICMBio, 2020 A).

Em 3 de março de 2020, 52 ararinhas-azuis (49 oriundas da ACTP
Alemanha e três do Zoológico Pairi Daiza na Bélgica) chegaram ao
Brasil e foram instaladas em um grande centro de criação e soltura
perto de Curaçá, no estado da Bahia, que está localizado em uma
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área de 45 hectares dentro do Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha-
azul, na Caatinga, onde elas serão preparadas para sua reintrodução
para viverem novamente na natureza nos próximos meses. Em 2016,
a organização sem fins lucrativos alemã, Association of Conservation
Threatened Parrots (ACTP), lançou o “Projeto de Reintrodução da
Ararinha-azul” em conjunto com o ICMBio e com o apoio da fundação
belga Pairi Daiza e o repatriamento das aves faz parte de um Acordo
de Cooperação Técnica entre o ICMBio e a ACTP (IMCBIO, 2020B).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ararinha-azul é uma espécie endêmica da Caatinga e se tornou
extinta devido as ações antrópicas, como a destruição do hábitat e
o tráfico. Graças aos indivíduos que sobreviveram em cativeiro foi
possível a reprodução da espécie para futuras reintroduções na área
natural. Essa e outras ações estão previstas e sendo realizadas pelo
Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha-azul, que é
a maneira de  promover a desextinção da espécie.
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RESUMO

O desenvolvimento florestal esta crescente a cada ano, em
diversas áreas e para inúmeros usos. Mostrando ao mercado exterior
o potencial econômico que se tem em florestas brasileiras e suas
características edafoclimáticas, e podendo ser potencializadas a cada
ano com pesquisas centradas para esse setor. Apesar disso, é vigente
o compreendimento de fatores externo a esses plantios, como as
pragas florestais, que podem dar prejuízos financeiros e biológicos
abrangentes, a partir disso, essa revisão tem como foco abordar um
dos motivos de perdas de produção e de grandes dores de cabeça, as
formigas.

Palavras-chave: eucaliptocultura, pragas florestais, produção.

ABSTRACT

The forest development is growing every year, in several areas
and for numerous uses. Showing the foreign market the economic
potential of Brazilian forests and their edafoclimatic characteristics,
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and can be enhanced each year with research focused on this sector.
Despite this, the understanding of factors external to these
plantations, such as forest pests, which can cause extensive financial
and biological losses, is in force. From this, this review focuses on
addressing one of the reasons for production losses and major
headaches, the ants.

Keywords: eucalyptus cultivation, forest pests, production.

1. INTRODUÇÃO

A ampliação do setor florestal é visível a cada ano, com uma
cultura crescente cada vez mais, e com a rotatividade de mercado
crescente. Com em torno de 4,8 milhões de hectares plantadas por
acácia-negra, pinus e eucalipto (BARBOSA; SOUSA, 2017). As áreas
com maiores taxas de investimento, produtividade, emprego e
geração de renda estão concentradas principalmente nas indústrias
de produção e consumo de florestas plantadas.

Essa ampliação favorece o mercado exterior e interior do país,
pois, por conter fortes características edafoclimáticas e uma
expansão de pesquisas para o setor florestal, fizeram com que em
2016 as indústrias conquistassem R$ 70 bilhões, o que corresponde
por 6% do PIB (Produtor Interno Bruto) Brasileiro, e entrando para
um dos cinco setores mais importantes. (Moreira & Oliveira 2017)

Um dos grandes potenciais desse setor é o da construção (RIBASKI,
2018) já que, com a necessidade de uso de Pinus e Eucalipto tanto
nas primeiras fases da construção quanto nos processos finais, como
decorações, moveis, tampos dentre outros.

Assim como o rendimento e produção é importante para o setor,
o foco também é necessário para a prevenção de doenças e pragas,
sem essa atenção o que poderia gerar milhões em lucros, pode
acarretar dezenas de prejuízos. Como as formigas-cortadeiras como
a Atta e Acromyrmex, que são as principais prejudiciais do setor
florestal. (NASCIMENTO, 2018)

Partindo disso, analisar os prejuízos que um patógeno, praga ou
predador é vital para que não acarrete a grandes percas. Com isso,
o objetivo desta revisão bibliográfica foi levantar informações sobre
as formigas cortadeiras no setor florestal.



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      201

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. Eucaliptocultura

O Eucalipto não é uma espécie nativa, é natural da Austrália e
foi introduzida em 1824 pelo diretor do Jardim Botânico do Rio de
Janeiro, Frei Leandro do Sacramento, da qual foi-se plantada a da
espécie E. gigantea (GOMES, 2019) Após isso, a busca pelo
desenvolvimento e melhoramento dessa espécie gerou pesquisas e
trabalhos.

Desde a introdução do Eucalyptus sp., após isso, por volta de
1904 a busca por aumentar o rendimento e baratear o custeio dessa
espécie, com uso do melhoramento genético se aplicou. O que
proveniente disso, alavancou as pesquisas na área de melhoramento
genético florestal. (VALE et al., 2015) o agrônomo Edmundo Navarro
que deu o pontapé inicial.

No território mineiro, após quase 40 anos, as siderúrgicas
implementaram o uso de carvão vegetal e reflorestamento (TEIXEIRA,
2018) potencializado pela espécie Eucalyptus sp. mesmo parecendo
recente, o estado de Minas Gerais se expandiu no uso, e resultou em
mudanças ambientais e nas produções de trabalho.

2.2. Proteção Florestal

A espécies florestais e agrícolas sempre necessitaram sobreviver
as pragas, essas espécies plantas ou nativas. O que difere é a
potencialização de produção. (PEDROSA-MACEDO. 1977) A proteção
florestal vai desde focos de incêndio a pragas e doenças.

É primordial a proteção e regulação para prevenção de incidentes
no plantio, sejam elas pragas ou incêndios (JUVENAL & MATTOS,
2002) Fazer um bom plano operacional, para poder sempre saber
como lidar com cada espécie e cada ataque.

2.3. Formigas cortadeiras

 Como se sabe, uma das principais pragas do plantio de Eucalipto
são as formigas, em foco, a Acromyrmex que por sua vez, são
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combatidas com uso de produtos químicos, que futuramente causam
prejuízos ambientais, com isso (MOREIRA et al, 2020) avaliou a
utilização de fungos entomopatógenos, que não houve resultados
conclusivos, mas que exemplifica a busca por inovação no combate
de pragas menos prejudiciais ai meio ambiente.

O dano dessas formigas cortadeiras são pelo nível de
desfolha, podendo causam até 30% de perdas e prejudicando o nível
de desenvolvimento e consequentemente se muito intenso, a redução
da capacidade fotossintética.  (RAMOS et al, 2003)

Um dos controles viáveis são por uso sistêmico, como as iscas
granulares compostas de substratos atraentes e ingredientes ativos,
geralmente frutas cítricas ou seus extratos de frutas. (ALVES et al,
1995)

Outra técnica também utilizada é a termonebulização (ZANETII
et al, 2004) que possui um alto custo, mas com um poder eficiente,
que pela saturação da fumaça e com princípios ativos causam a
erradicação do formigueiro.

Partindo disto, como avaliado por (ZANETTI et al, 2003) as
formigas Mycocepurus goeldii, Sericomyrmex sp., Acromyrmex
subterraneus molestans, Atta spp., Acromyrmex balzani and
Acromyrmex niger por combates sistêmicos podem apresentar
eficiência elevada. Potencializando o combate e o cultivo florestal.

Porém, como analisado por (HOFFER, 2015) o que dificulta o
controle dessa praga florestal é o constante monitoramento dos
formigueiros, que por usa vez o forrageamento é persistente o ano
todo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A percepção de combate a pragas, mas com a consciência é
analisado cada vez mais a partir dos anos. Controle não deve ser
sinônimo de degradação e sim de prevenção consciente e racional,
respeitando os cuidados necessários e potencializando pesquisas
futuras para melhores resultados e baixos prejuízos tanto ao nosso
meio quando a nossos produtores, colaboradores e receptores.

Com base no que foi relatado, é perceptível a proteção contra
formigas na produção florestal, primordialmente na de Eucalipto.
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Sem o cuidado e a prevenção desses ataques, as chances de se tornar
um prejuízo anual e de grande porte é alto. Portanto, é vigente o
monitoramento no plantio e técnicas como iscas, ou controles
biológicos que são menos agressivos que os químicos, para combater
e prevenir futuros danos, que podem acarretar a perda de grande
parte do plantio.
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RESUMO

os sistemas agroflorestais são uma alternativa sustentável de
produção agropecuária, com modelos que se tornam alternativas
interessantes para pequenos agricultores que buscam obter uma
exploração economicamente viável intensiva e por reunir vantagens
econômicas e ambientais.

Palavras-chave: Agrofloresta; Agricultura Familiar; Assentamento;
Setor rural.

ABSTRACT

agroforestry systems are a sustainable alternative for agricultural
production, with models that become interesting alternatives for
small farmers who seek to obtain economically viable intensive
exploitation and to bring together economic and environmental
advantages.

Keywords: Agroforestry; Family farming; Settlement; Rural sector.
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1. INTRODUÇÃO

A agricultura familiar no Brasil exerce um importante papel como
principal fonte de abastecimento de alimentos do mercado interno.
Apesar de representar uma significativa parcela na produção
nacional, os agricultores familiares ainda carecem de sistemas de
produção apropriados à sua capacidade de investimento, ao tamanho
de suas propriedades rurais e ao tipo de mão-de-obra empregada
(ARMANDO, MARCOS, 2002.)

Ao buscarmos na literatura as contribuições para a delimitação
conceitual da agricultura familiar, encontramos diversas vertentes,
dentre as quais destacamos duas: uma que considera que a moderna
agricultura familiar é uma nova categoria, gerada no bojo das
transformações experimentadas pelas sociedades capitalistas
desenvolvidas. E outra que defende ser a agricultura familiar
brasileira um conceito em evolução, com significativas raízes
históricas (ALTAFIN, Iara, 2007).

Os sistemas agroflorestais constituem uma alternativa de
produção agropecuária que minimiza o efeito da intervenção humana.
Imitando o ambiente natural pela consorciação de várias espécies
dentro de uma área, eleva-se a diversidade do ecossistema e são
aproveitadas as interações benéficas entre as plantas de diferentes
ciclos, portes e funções (SANCHEZ, 1995; YOUNG, 1997).

2. REVISÃO

2.1 Agricultura Familiar

Atualmente, a discussão sobre a agricultura familiar vem
ganhando legitimidade social, política e acadêmica no Brasil,
passando a ser utilizada com mais frequência nos discursos dos
movimentos sociais rurais. (ARMANDO, MARCOS, 2002.)

Agricultura familiar não é propriamente um termo novo, mas
seu uso recente, com ampla penetração nos meios acadêmicos, nas
políticas de governo e nos movimentos sociais, adquire novas
significações. Quando o poder público implanta uma política federal
voltada para este segmento, o Programa de Fortalecimento da
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Agricultura Familiar – PRONAF (BRASIL, 1996) ou quando cria a Lei
11.326/2006, a primeira a fixar diretrizes para o setor (BRASIL, 2006),
a opção adotada para delimitar o público foi o uso “operacional” do
conceito, centrado na caracterização geral de um grupo social
bastante heterogêneo. (ALTAFIN, Iara, 2007).

Na década de 1990 ocorreram dois eventos que tiveram um
impacto social e político muito significativo no meio rural. De um
lado, no campo político, a adoção da expressão pode ter sido
encaminhada como uma nova categoria-síntese pelos movimentos
sociais do campo, capitaneados pelo sindicalismo rural ligado à
Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura).
Também assistiu-se a uma verdadeira efervescência desses
movimentos, que produziram inclusive formas de manifestação
política que perduram até hoje, como é o caso dos eventos anuais
em torno do “Grito da Terra” (SCHNEIDER, SÉRGIO, 2003).

Segundo SHNEIDER, Sergio, diante dos desafios que o sindicalismo
rural enfrentava nesta época  impactos da abertura comercial, falta
de crédito agrícola e queda dos preços dos principais produtos
agrícolas de exportação , a incorporação e a afirmação da noção de
agricultura familiar mostrou-se capaz de oferecer guarida a um
conjunto de categorias sociais, como, por exemplo, assentados,
arrendatários, parceiros, integrados à agroindústrias, entre outros,
que não mais podiam ser confortavelmente identificados com as
noções de pequenos produtores ou, simplesmente, de trabalhadores
rurais.

Em 1996, foi criado o Pronaf (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar), um programa formulado
como resposta às pressões do movimento sindical, nasceu com a
finalidade de prover crédito agrícola e apoio institucional às
categorias de pequenos produtores rurais que vinham sendo alijados
das políticas públicas e encontravam sérias dificuldades de se manter
na atividade (SCHNEIDER, Sérgio, 2003).

A agricultura familiar é responsável por mais de 80,0% da
ocupação no setor rural do Brasil, gerando sete de cada dez empregos
no campo e, em torno de 40,0% da produção agrícola nacional. A
maior parte dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros, na
atualidade, é oriunda dos pequenos lotes. Essa modalidade de
agricultura favorece a utilização de práticas produtivas
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ecologicamente mais equilibradas, como a diversificação de cultivos,
o menor uso de insumos industriais e a preservação do patrimônio
genético (Companhia Nacional de Abastecimento -CONAB, 2014).

Apesar de sua importância, a agricultura familiar encontra
obstáculos que limitam o seu desenvolvimento, principalmente a
escassez de terra, a falta de assistência técnica e a insuficiência de
recursos financeiros. Esses fatores restringem o alcance do padrão
tecnológico necessário para tornar esse segmento competitivo (SOUZA
et al., 2011).

Esses obstáculos são ainda mais evidentes nos assentamentos
rurais de reforma agrária, interferindo diretamente no
desenvolvimento das famílias assentadas, por meio de vários fatores,
como: fertilidade dos solos, relevo, localização, água, dimensão
territorial, armazéns, máquinas e equipamentos, instalações,
agroindústrias, sistema de produção adotado, crédito, assistência
técnica e o acesso aos serviços básicos compreendidos pela educação,
saúde e moradia. A interação entre estes fatores é determinante
para o desenvolvimento socioeconômico dos assentamentos
(BITTENCOURT et al., 1998).

Diante dos desafios e potencialidades da agricultura familiar, os
pequenos produtores, por meio da associação, tendem a melhorar a
atuação no mercado e, portanto, o desempenho econômico, o que
faz com que o associativismo passe a ser um mecanismo relevante
para a construção de um ambiente favorável à permanência dos
habitantes dos assentamentos rurais (SANGALLI, ADRIANA, 2015).

2.2 Agrofloresta

A técnica denominada agrofloresta ou sistema agroflorestal (SAF)
é interessante para a agricultura familiar por reunir vantagens
econômicas e ambientais. A utilização sustentável dos recursos
naturais aliada à uma menor dependência de insumos externos que
caracterizam este sistema de produção, resultam em maior segurança
alimentar e economia, tanto para os agricultores, como para os
consumidores ( ARMANDO, Marcos, 2002.)

Como relata ARMANDO, Marcos o sistema é planejado para
permitir colheitas desde o primeiro ano de implantação, de forma
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que o agricultor obtenha rendimentos provenientes de culturas
anuais, hortaliças e frutíferas de ciclo curto, enquanto aguarda a
maturação das espécies florestais e das frutíferas de ciclo mais longo.
Assim, o maior número de produtos disponíveis para a
comercialização em diferentes épocas do ano e ao longo do tempo,
incrementa a renda e aproveita melhor a mão-de-obra familiar.

A reciclagem mais eficiente dos nutrientes é uma característica
marcante deste sistema de produção. A biomassa depositada no solo
pela queda de folhas, pela poda de ramos e por resíduos das culturas
anuais melhora a oferta de nutrientes aos cultivos e favorece a
atuação de microorganismos benéficos do solo (ARMANDO, Marcos,
2002.)

Peneireiro (2008) afirma que a floresta é composta por várias
espécies, que se desenvolvem em diferentes contextos (nichos) e
ocupam o espaço vertical de forma bastante completa, com seus
estratos, de acordo com a necessidade específica de cada uma dessas
espécies, em luz, direta ou filtrada, fazendo com que a energia do
sol seja aproveitada da melhor maneira possível. Nos SAFs as plantas
cultivadas são introduzidas em consórcio, de forma a preencher todos
os nichos, inclusive, considerando nessa combinação, espécies nativas
remanescentes, espécies da regeneração ou reintroduzidas. Além
de combinar as espécies no espaço, combinam-se os consórcios no
tempo como no processo de sucessão natural de espécies, em que os
consórcios se sucedem uns após outros, num processo dinâmico,
dependendo do ciclo de vida das espécies.

2.2.1 BENEFÍCIOS DAS ARVORES

A classificação dos SAFs se baseia nos critérios de arranjos
espacial e temporal, na importância e no papel dos componentes,
no planejamento da produção ou na produção do sistema, e suas
características socioeconômicas (Nair, 1985 appud Santos 2000). Os
Sistemas Agroflorestais, segundo Bernardes (2008), podem ser
classfificados de acordo com seus componentes em Silviagrícola ou
agrossilviculturais, (Espécies florestais e culturas agrícolas);
Silvipastoril ( Espécies florestais e forrageiras para alimentação
animal) ou (espécies florestais, forrageiras e animais) e
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Agrossilvipastoril ( Espécies florestais, culturas agrícolas e forrageiras
para alimentação animal). De acordo com a disposição das espécies
no campo os modelos podem ter uma grande variação, consistindo
desde sistemas mistos adensados como quintais caseiros, mistos de
baixa densidade, como os sistemas agrissilvipastoris, em faixas ou
contínuos ou ainda ao acaso. E de acordo com a disposição das
espécies no tempo, os SAFs podem ser simultâneos ou sequenciais.
Os SAFs sequenciais ocorrem de forma que haja um intervalo de
tempo entre a colheita da primeira cultura e a semeadura da cultura
subsequentes. Já para os simultâneos podem-se observar que existem
várias situações: duas culturas com a mesma época de plantio e
colheita (SAF coincidente), culturas de mesma época de semeadura
e épocas diferentes de colheita (concomitantes) (ABDO, Maria, 2008).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que os Sistemas Agroflorestais podem ser uma ótima
opção para o pequeno agricultor e para o equilíbrio ecológico das
propriedades o que o torna uma opção que poderá ser amplamente
adotada em propriedades que tenham sua forma de produção
classificada como agricultura familiar.
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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo apresentar como a Climatologia e
Agrometeorologia ajudam na agricultura dentre diversos métodos para
melhorar a produtividade de alimentos. O graus-dia é uma estimativa
usada para determinar a resposta da planta no que se refere a seu
desenvolvimento em relação à temperatura. Há uma relação linear
entre a taxa de desenvolvimento da planta e a temperatura média
dentro de limites definidos de temperaturas máxima e mínima.  Graus
dias são utilizados para saber a provável data da colheita da cultura
escolhida contribuindo assim para uma melhor colheita.

Palavras-chave: Agrometeorologia, Agricultura, Climatologia,
Produtividade.

ABSTRACT

This work aimed to present how Climatology and Agrometeorology
help in agriculture among several methods to improve food
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productivity. The degree-day is an estimate used to determine the
response of the plant with regard to its development in relation to
temperature. There is a linear relationship between the plant
development rate and the average temperature within the defined
limits of maximum and minimum temperatures.  Degrees days are
used to know the probable harvest date of the chosen crop thus
contributing to a better harvest.

Keywords: Agrometeorology, Agriculture, Climatology,
Productivity

1. INTRODUÇÃO

Devido à grande importância das florestas plantadas de Eucalipto
para a economia brasileira é fundamental conhecer qual clima e
solo são fundamentais para seus plantios. Clima e o solo são principais
fatores que ditam desenvolvimento e a adaptabilidade das florestas
no local de plantio. O eucalipto se adapta facilmente a tipos de solo
e climas diferentes, porem conhecer e acertar no tipo de clima faz
muita diferença para o sucesso do plantio (FLORESTAL, 2019).

É preciso estar atento a fatores climáticos que prejudicam as
florestas de eucalipto, estão situadas em todo pais e em climas mais
extremos demandam cuidados maiores com as florestas. As geadas
são consideradas um dos fatores de adaptação mais relevantes para
desenvolvimento do eucalipto e devem ser levadas em conta para o
plantio. Geadas precoces e geadas tardias são as que mais prejudicam
o plantio, isso ocorre porque atingem as plantas que não conseguiram
se adaptar completamente ao frio, para o controle do impacto das
geadas os pesquisadores da Embrapa sugerem espécies que são
melhores adaptadas ao frio, muitas vezes são clones híbridos de
espécies diferentes (FLORESTAL, 2019).

Meteorologia trabalha com valores instantâneos enquanto a
Climatologia utiliza valores médios (de longos períodos). Utiliza
critérios que são influencias das condições atmosféricas sobre as
atividades praticadas pela humanidade. (PEREIRA; ANGELOCCI;
SENTELHAS, 2002).

Uma das visões da meteorologia bem focada é especialização
com objetivos é a agrometeorologia (ou Meteorologia Agrícola) essa
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é voltada para as condições atmosféricas e suas consequências no
ambiente rural.

As condições climatológicas mostram o tipo de atividade agrícola
que será melhor viável em um local. Essas condições vão determinar
o nível de produtividade desse local em um período, vai determinar
também qual será a tomada de decisão em relação as diversas
praticas agrícolas.

A agricultura vem se tornando fundamental para a sobrevivência
humana, cada vez mais buscando inovar em suas praticas e
tecnologias para melhor atender as demandas de produtividade. O
homem desenvolveu a agricultura com o objetivo de obter alimentos,
fibras e energia em quantidade suficiente para garantir a sua
subsistência.

A duração das fazes e o ciclo de desenvolvimento dos vegetais e
dos insetos e dada através da temperatura e também o tempo que
permanece dentro dos limites específicos. Existe um índice
bioclimático que vem sendo usado para estudar essa relação, é
chamado de GRAUS-DIAS, ou seja, quantos graus de temperatura
ocorreram durante um dia em que efetivamente contribuem de
maneira positiva para o metabolismo do  organismo considerado.
(PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002).

Das atividades econômicas a agricultura é a que tem maior
dependência das condições climáticas. Condições atmosféricas
afetam todas etapas das atividades agrícolas.

A Meteorologia Agrícola, ou Agrometeorologia, tem por objetivo
colocar a Ciência Meteorológica a serviço da Agricultura, buscando
produzir o máximo, com o mínimo de recursos naturais e artificiais,
ter o menor risco econômico e de forma sustentável. Nesse sentido,
a Agrometeorologia, ciência por definição, reúne uma ampla base
de conhecimentos necessários à analise e ao entendimento das
relações entre o ambiente físico e as atividades agrícolas, bem como
à orientação das ações de manejo. Mas a grande quantidade de
informações importantes para as aplicações e ferramentas que esta
ciência oferece encontra-se dispersa em várias disciplinas
agronômicas (PEREIRA; ANGELOCCI; SENTELHAS, 2002).

O objetivo deste trabalho foi trazer um conhecimento sobre como
é aplicado a Agrometeorologia, para melhorar a produtividade e
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também mostrar que ela ajuda a prevenir perdas nas lavouras,
mostrar aqui também como é feito o planejamento agrícola, como
são tomadas as decisões importantes no agronegócio.

2. DESENVOLVIMENTO

A umidade do ar é outra variável que atua de diversas formas
indiretas sobre as culturas, afetando, inclusive, o poder evaporante
do ar e condicionando a transpiração.  Ambientes muito secos fazem
um aumento excessivo da transpiração, na maioria das plantas. Em
outros casos, podem provocar danos indiretos resultantes de
desordens fisiológicas. Além destes aspectos, a umidade do ar é muito
importante na interação entre as plantas e os micro-organismos,
especialmente fungos e bactérias, causadores de doenças. Em
condições de alta umidade, onde a duração do período de
molhamento foliar é mais prolongada, há o favorecimento da
ocorrência de doenças que afetam o desempenho das culturas,
reduzindo a quantidade e a qualidade dos produtos agrícolas
(SENTELHAS, 2004).

 2.1. Planejamento Agrícola

O planejamento agrícola diz respeito às ações a serem realizadas
antes do estabelecimento da cultura, ou seja, quando o
empreendimento agrícola começa a ser programado. O planejamento
fundamenta-se, nas informações do clima e de sua variabilidade
interanual, no local de interesse. Dentre as informações
agrometeorológicas empregadas no planejamento agrícola, o
zoneamento agroclimático é a mais conhecida. O zoneamento
agroclimático é a determinação da aptidão climática das regiões de
um País, Estado ou Município. Assim, em cada região, define-se a
aptidão de cada área para o cultivo de determinada espécie de
interesse agrícola, considerando as exigências agroclimáticas dos
cultivos e as informações macro climáticas. O macro clima ou clima
regional é condicionado pelos fatores determinantes da macro escala
ou escala geográfica, como latitude, altitude, continentalidade,
massas de ar, entre outros. Visto que o macro clima não pode ser
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alterado pelo homem para se adequar às necessidades dos cultivos,
essa informação deve ser a primeira considerada no planejamento
de um empreendimento agrícola (PEREIRA et al., 2002)

O zoneamento agrícola pode ser empregado não somente para a
delimitação de áreas aptas, marginais ou inaptas às culturas, como
realizado por Camargo et al. (1974) para o Estado de São Paulo, mas
também para o estabelecimento das melhores épocas de semeadura,
com base em informações probabilísticas (ALFONSI et al., 1995),
das zonas de maturação de frutos (SENTELHAS et al., 1995), do risco
climático associado aos impactos do déficit hídrico nas culturas
(FARIAS et al., 2001), de áreas de escape de doenças (ORTOLANI et
al., 1986), do potencial produtivo e da qualidade dos produtos
(ORTOLANI, 2001). Como se vê, há uma variedade de informações
que podem ser organizadas pelo método do zoneamento, que nada
mais é que a espacialização de uma ou mais informações combinadas.
Dada sua importância, o zoneamento agrometeorológico vem sendo
empregado por bancos e seguradoras, para subsidiar as ações de
financiamento e seguro agrícolas (ROSSETTI, 2001).

2.2. Tomada de decisão no agronegócio

Tomada de decisão, segundo Oliveira (2004), é a conversão das
informações disponíveis em ação, ou seja, decisão é a ação tomada
com base na apreciação de informações. Decidir é recomendar entre
os vários caminhos alternativos que levam a determinado resultado.
Na produção agrícola, trata-se das ações a serem realizadas durante
o ciclo das culturas, nos momentos mais favoráveis, de modo a
maximizar a produtividade e, ou, melhorar o aproveitamento de
insumos. De acordo com Peche Filho (2009), não há dúvidas quanto
à importância do processo de tomada de decisões na moderna
administração, principalmente naquelas empresas que utilizam a
filosofia da qualidade total. Na agricultura não é diferente. Sendo
assim, tomar decisões corretas representa eficiência e
competitividade. Em termos agro meteorológicos, a tomada de
decisão é feita de acordo com as condições do tempo e a
disponibilidade de água no solo. Além disso, as informações da
previsão do tempo podem ser utilizadas para antecipar decisões e
obter resultados ainda melhores. Para que o resultado de uma decisão
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seja o melhor, as informações sobre a resposta das culturas às
condições do tempo e clima devem ser precisas e realistas, inclusive
sobre sua fenologia e práticas de manejo necessárias.

É por isso que, de acordo com Mavi e Tupper (2004), a tomada de
decisão, com base nas condições meteorológicas, tem por objetivo
criar flexibilidade nos sistemas agrícolas, ou seja, avaliar quais as
opções adequadas para cada caso, frente à grande variabilidade das
condições climáticas. Isso se dá tanto em termos de produtividade
da cultura quanto de eficácia na realização das práticas agrícolas.
Existem várias práticas agrícolas que podem se beneficiar do uso
eficiente das informações agrometeorológicas, destacando-se: o
preparo do solo, a semeadura, a adubação, a irrigação, o controle
fitossanitário, a colheita, etc. (RIJKS E BARADAS, 2000). As
estimativas da produtividade e da qualidade da produção, assim como
da ocorrência de doenças, também assumem papel importantíssimo
no processo de tomada de decisão.

Para que os agricultores tomem decisões precisas com base no
tempo, há necessidade de que os dados meteorológicos sejam
transformados em informações agrometeorológicas úteis, que possam
ser disseminadas de tal forma que os usuários finais possam extrair
delas o máximo benefício possível, no contexto de suas atividades
(WEISS et al., 2000).Sem o uso da Agrometeorologia para o para o
planejamento da agricultura, todo o trabalho envolvido estaria a
sujeito a varias consequências negativas.

Dentro da Agrometeorologia existem muitas variáveis que são
muito importantes para todo o processo de produção, é necessário
todo um planejamento para conseguir uma excelente produção, a
Agrometeorologia esta envolvida todos os dias na produtividade
mundial.

3. CONCLUSÃO

Com base no exposto, pode-se concluir que o conhecimento da
agrometeorologia dos cultivos é essencial para a geração de
informações meteorológicas e climatológicas adequadas às
particularidades das diferentes culturas. Tais informações aplicadas
ao planejamento, ao processo de tomada de decisão e ao aumento
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da resiliência da produção possibilitam um agronegócio mais
eficiente, mais produtiva, com menor risco de perdas e maior
sustentabilidade, permitindo assim um melhor controle da colheita.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRO, M2. Planejamento Agrícola: Etapas Essenciais para um Bom
Planejamento Agrícola. 2017. Disponível em: <http://
blog.m2agro.com.br/gestao-agricola/etapas-essenciais-
planejamento-agricola/>. Acesso em: 11 abr. 2018.

BENDER, Fabiani. Agrometeorologia: como a agrometeorologia pode
ajudá-lo na tomada de decisão. 2017. Disponível em: <http://
www.blogagrobasf.com.br/noticia?id=469>. Acesso em: 11 abr. 2018.

DEGLI, Karen. Clima. 2013. Disponível em: <https://
www.infoescola.com/clima/>. Acesso em: 11 abr. 2018.

DUARTE, Yury. Agrometeorologia: Você sabe o que é
agrometeorologia?. 2017. Disponível em: <http://
www.blogagrobasf.com.br/noticia?id=472>. Acesso em: 11 abr. 2018.

FLORESTAL, Potencial. FLORESTA DE EUCALIPTO: CLIMA E SOLO
FAVORÁVEIS AO PLANTIO. 2019. Disponível em: https://
potencialflorestal.com.br/floresta-de-eucalipto-clima-e-solo-
favoraveis-ao-plantio/. Acesso em: 4 out. 2020.

PEREIRA, Antonio Roberto; ANGELOCCI, Luiz Roberto; SENTELHAS,
Paulo Cesar. Agrometeorologia: Fundamentos e Aplicações Praticas.
Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária Ltda., 2002. 478 p.



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

220      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      221

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ESPÉCIES DE EUCALIPTO INDICADAS PARA O
PAISAGISMO

ABREU; Leonardo Camostim de1

MELO; Augusto Gabriel Claro de2

LIMA; Felipe Camargo de Campos²
1 Discente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino

Superior e Formação Integral – FAEF
2 Docente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino

Superior e Formação Integral – FAEF

RESUMO

Trata-se de estudo sobre o paisagismo e as espécies de eucalipto
indicadas para uso ornamental. O gênero Eucaliptus pertence à
família das Myrtaceas, possuindo cerca e 600 espécies e sub-especies.
Cresce satisfatoriamente em diferentes situações edafoclimáticas.
Este trabalho tem por objetivo estudar três espécies de eucalipto
utilizadas em paisagismo. Sendo estas: Eucalipto arco íris; Eucalipto
vermelho Corymbia Ficifolia; Eucalipto Cinerea e por fim como é o
mercado do paisagismo. Se justificando pela importância de se
estudar essas espécies para sua utilização no paisagismo. O eucalipto
arco-íris, denominado cientificamente de Eucalyptus deglupta, da
família das Myrtaceae, originado nas Filipinas, Indonésia, Nova Guiné
e Oceania. O Eucalipto de flor vermelha é classificado como a espécie
Corymbia Ficifolia, descrito por (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson,
do Gênero Corymbia, da família Myrtaceae, da ordem Myrtales, Sub-
classe Rosidae¸Classe Magnoliopsida. Por fim o Eucalyptus Cinera,
representante da família Myrtaceae, originário da Australia. O
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paisagismo é um negócio é um negócio relacionado a revitalização e
harmonia do espaço visando o ambiente de convivência humana,
destinando-se a elaboração de projetos.

Palavras-chave: Paisagismo; Eucalipto arco íris; Eucalipto
vermelho; Eucalyptus cinerea; meio ambiente; sustentabilidade.

ABSTRACT

This is a study on landscaping and the species of eucalyptus
indicated for ornamental use. The genus Eucaliptus belongs to the
family of Myrtaceas, having about 600 species and sub-species. It
grows satisfactorily in different edaphoclimatic situations. This work
aims to study three species of eucalyptus used in landscaping. These
being: Rainbow Eucalyptus; Red Eucalyptus Corymbia Ficifolia;
Cinerea. Eucalyptus and finally how is the landscaping market.
Justifying itself by the importance of studying these species for use
in landscaping. Rainbow eucalyptus, scientifically called Eucalyptus
deglupta, of the Myrtaceae family, originated in the Philippines,
Indonesia, New Guinea and Oceania. The red flower Eucalyptus is
classified as the species Corymbia Ficifolia, described by (F.Muell.)
K.D.Hill & L.A.S.Johnson, of the Genus Corymbia, of the family
Myrtaceae, of the order Myrtales, Sub-class Rosidae¸Class
Magnoliopsida. Finally, Eucalyptus Cinera, representative of the
Myrtaceae family, originally from Australia. Landscaping is a business
is a business related to the revitalization and harmony of space,
aiming at the human coexistence environment, aiming at the
elaboration of projects.

Keywords: Landscaping; Rainbow eucalyptus; Red Eucalyptus;
Eucalyptus cinerea; environment; sustainability.

1. INTRODUÇÃO

O paisagismo nasceu através da necessidade do homem em
modificar o ambiente a sua volta, adaptando a natureza, para torna-
la mais atraente e conveniente, possui função ecológica e social,
promovendo o convívio comunitário e levando a natureza a ambientes
fechados. O paisagismo se difere da jardinagem, posto que enquanto
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o primeiro visa a elaboração de projetos de áreas verdes, buscando
todos os aspectos que integrem a paisagem, edifícios e espaços e
áreas livres, a jardinagem busca a implantação de espécies vegetais
e objetos decorativos a um jardim (SEBRAE, 2011).

O eucalipto, ocorre naturalmente na Australia e Oceania. O
gênero Eucalyptus pertence à família das Myrtaceas, possuindo cerca
e 600 espécies e sub-especies. Cresce satisfatoriamente em
diferentes situações edafoclimáticas. O uso do eucalipto industrial
se concentra em duas espécies: E. globulus, E. grandis e seus híbridos
com E. urophylla, E. viminalis e E. dunnii, predominam na região sul
(MAXIMO, 2010). Sendo amplamente utilizado como planta
ornamental.

Este trabalho tem por objetivo estudar três espécies de eucalipto
utilizadas em paisagismo. Sendo estas: Eucalipto arco íris; Eucalipto
vermelho; Eucalipto Cinerea e por fim como é o mercado do
paisagismo. Se justificando pela importância de se estudar essas
espécies para sua utilização no paisagismo.

2. DESENVOLVIMENTO

Iremos analisar a incorporação do eucalipto na paisagem e três
espécies utilizadas nesse processo.

2.1 Eucalipto no paisagismo

O eucalipto pode ser utilizado na indústria, gerando produtos
como móveis, papel, celulose entre outros, sendo também requisitado
como planta ornamental, dada a sua beleza. Tem como característica
o rápido crescimento, assim sua utilização na jardinagem é favorável
para a geração de sombras e flores em um curso período de tempo
(FOELKEL, 2014). Para Foelkel:

Há espécies de eucaliptos que possuem flores e frutos grandes e coloridos.
Outras em que suas folhas são de texturas e colorações ornamentais. Há ainda
espécies em que as cascas é que chamam a atenção na paisagem, também
sendo utilizadas como ornamento de jardins. Isto ainda sem falar do cheiro
agradável das folhas quando agitadas pelo vento e também do magnífico odor
floral característico de algumas espécies. Este último atrai polinizadores que
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podem ser observados na maioria das espécies de eucaliptos, trazendo maior
beleza e biodiversidade na área. (FOELKEL, 2014).

2.2 Eucalipto arco íris

O eucalipto arco-íris, denominado cientificamente de Eucalyptus
deglupta, da família das Myrtaceae, originado nas Filipinas,
Indonésia, Nova Guiné e Oceania. Sendo o único espécime de
eucalipto que ocorre naturalmente no hemisfério norte, nas Ilhas da
Nova Bretanha, Nova Guiné, Ceram Celebes e Mindanau, em seu
habitat natural pode atingir até 75 metros de altura com 240 metros
de diâmetro. Em cultivo permanece entre 20 a 30 metros  (PATRO,
2014). Para Patro:

O segredo por trás do colorido especial desta árvore está na forma como ela
vai se descascando e revelando as partes coloridas. Inicialmente a casca fina,
lisa e marrom se despreende, e uma cor verde clara e vibrante aparece. Esta
mancha de cor torna-se então sucessivamente verde escura, azulada, púrpura,
laranja e por fim vermelha. Acontece que o processo ocorre a todo momento,
formando manchas coloridas em diferentes estágios. A impressão que se tem
é de que a árvore foi misteriosamente pintada, tornando-se uma verdadeira
obra de arte da natureza.

Além do tronco cilíndrico e ornamental, suas folhas são atrativas também.
Elas são opostas, ovadas a lanceoladas, e apresentam cor verde-escura na
página superior e cinza na página inferior. As flores se reúnem em
inflorescências do tipo umbela, terminais ou axilares. Elas são numerosas, de
cor branco-creme a amareladas, com longos estames, perfumadas e produzem
néctar em abundância, atraindo abelhas. Os frutos que se seguem são cápsulas
globulares, de cor marrom, contendo de 3 a 12 sementes por válvula. As
sementes são diminutas, achatadas e com uma pequena asa. O florescimento
ocorre diversas vezes ao ano, com mais profusão na primavera e outono (PATRO,
2014).

Quando utilizado no paisagismo é uma ótima opção para formação
de alamedas em caminhos largos, devendo ser planta próxima para
melhor observação. Sendo ideal para amplos jardins e praças e
parques, devendo ser plantada longe de tubulações, muros casas e
fiação (PATRO, 2014). Seu cultivo deve ser feito:

sob meia-sombra ou sol pleno, em diversos tipos de solos, preferencialmente
drenáveis, profundos, enriquecidos com matéria orgânica e irrigados
regularmente por pelo menos dois anos após o plantio. Suas raízes profundas,
o tornam resistente à curtos períodos de estiagem. Tolera geadas leves, mas
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perece sob o frio intenso. Por este motivo, não é indicado para climas
temperados ou mais frios. Aprecia o calor e a umidade tropicais. Tolerante à
salinidade de regiões litoraneas. Não é adequado às regiões semi-áridas e é
muito sensível ao fogo, ao contrário de outros eucaliptos. Multiplica-se
facilmente por sementes ou estacas (PATRO, 2014).

2.3 Eucalipto vermelho Corymbia Ficifolia

O Eucalipto de flor vermelha é classificado como a espécie
Corymbia Ficifolia, descrito por (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson,
do Gênero Corymbia, da família Myrtaceae, da ordem Myrtales, Sub-
classe Rosidae¸Classe Magnoliopsida, tem como época de flora junho
a outubro sendo no geram distribuído no continente australiano
(JARDIM BOTANICO, 2010).

Para Foelkel, as sementes deste tipo de eucalipto:

podem ser compradas enxertadas ou até mesmo clonadas. Suas mudas
geralmente são mais caras, mas possibilitam uma floração precoce e uma
maior resistência a doenças de raízes, que é dada pelo porta-enxerto. Há um
grande número espécies que são utilizadas para o paisagismo em todo o mundo;
contudo, são nos parques e jardins de seu país de origem (Austrália) que se
encontra a maior concentração. Naquele país são usadas muitas espécies,
como: Eucalyptus leucoxylon, Eucalyptus erythrocorys, Eucalyptus caesia,
Eucalyptus youngiana, Eucalyptus multicaulis, Eucalyptus macrandra e
Corymbia ficifolia (FOELKEL, 2014?).

2.4 Eucalipto Cinerea

Dentre as espécies de eucalipto usadas na ornamentação destaca-
se o Eucalyptus Cinera, representante da família Myrtaceae,
originário da Australia, conhecido popularmente como árvore
prateada. De pequeno porte, cresce de 6 a 8 metros, sendo adequada
para parques e jardins, sendo que seu maior atrativo são suas folhas
prateadas e perfumadas (CORDEIRO; SANTOS; BALDOTTO, 2013 p.
1). Sobre o crescimento das mudas estes podem ser beneficiados
com:

O crescimento de mudas de Eucalyptus cinerea pode ser beneficiado com o
uso de diferentes substratos, como por exemplo, a mistura de casca de arroz
carbonizada com vermiculita expandida (CORDEIRO; SANTOS; BALDOTTO, 2013
p. 1).
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2.5 Mercado de paisagismo

Para o Sebrae, o paisagismo é um negocio é um negócio
relacionado a revitalização e harmonia do espaço visando o ambiente
de convivência humana, destinando-se a elaboração de projetos para
casas, apartamentos, empesas, jardins etc. Assim o paisagista vai
elaborar o projeto e acompanhar sua implementação até o final
(SEBRAE, 2011).

O mercado é visto como limitado e elitista, todavia com o
aumento da demanda da construção civil houve expansão de mercado
(SEBRAE, 2011). Assim:

O mercado de atuação de serviço de paisagismo é formado pelas construtoras,
consultórios médicos e odontológicos, escritórios, hotéis, pousadas, flats,
casas de shows, lojas comerciais, shoppings centers, e pessoas físicas de renda
mais alta.

Para se ter uma ideia do potencial desse mercado, de acordo com os dados
do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a construção civil, setor que demanda muito
os serviços de paisagismo, cresceu 1,4% em 2012. Vale lembrar que, em
2011, enquanto PIB do Brasil cresceu 7,5%, o da construção registrou
incremento de 11,6%. Já em 2011 a alta para o conjunto de atividades do
país foi de 2,7% e para o setor foi de 3,6%. Por fim, em 2012, enquanto o
país apresentou expansão de 0,9% a construção civil cresceu 1,4%. O resultado
da construção foi o segundo melhor da Indústria, ficando atrás do setor de
produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana
(3,6%) (SEBRAE, 2011).

O aumento da demanda do serviço de paisagismo esta atrelada
a construção civil e aos conceitos de sustentabilidade e bem-estar,
criados através de ambienteplanejado (SEBRAE, 2011). Assim o
paisagismo se liga ao ambiente ecologicamente preservado:

Um dos “filões” do mercado do paisagismo é o da concepção de ambientes
ecologicamente corretos. A preocupação com o meio ambiente tem
aumentado no Brasil e concomitantemente uma necessidade de enquadrar-
se nessa categoria.O empreendedor não deve esquecer que a
sustentabilidade, bem implantada, com mudanças efetivas de práticas e
modelos, impacta positivamente na reputação de um estabelecimento, torna
a cadeia produtiva mais eficiente, reduz os riscos inerentes à operação,
facilita os financiamentos, possibilita atrair e manter talentos, valoriza a
marca, e o mais importante, influencia o padrão de consumo das pessoas
(SEBRAE, 2011).
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A principal concorrência aos paisagistas são os especialistas em
jardinagem, devendo ser esclarecida aos potenciais clientes as
diferenças entre estes profissionais. Devendo-se também se
preocupar com a qualidade dos fornecedores e dos materiais
oferecidos além de buscar sempre estar atualizado (SEBRAE, 2011).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, o paisagismo é vital para a incorporação do meio
ambiente de forma sustentável em nosso dia-a-dia urbano, sendo
necessário o estudo das espécies de plantas que podem ser usadas
nesses projetos. O eucalipto é uma planta nativa da Austrália, com
cerca e 600 espécies e sub-espécies e algumas com potencial
paisagístico são: Eucalipto arco íris; Eucalipto vermelho; Eucalipto
Cinerea. E por fim, destaca-se que o profissional de paisagismo
precisa ser versátil e buscar integrar os valores de proteção ambiental
no dia-a-dia urbano de forma prática e sustentável.
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RESUMO

A zoocoria é a dispersão por animais, onde o mesmo se alimento
do fruto que após a semente ser passada pelo tubo digestivo do
animal, sem sofrer nenhuma alteração, são difundidas. Sendo assim,
a zoocoria pode ser limitada à medida que alguns animais tem sua
dieta diferenciada, tais como: diszoocoria (realizada por roedores),
ornitocoria (feita por aves) e quiropterocoria (morcegos), entre
outras. A restauração de ecossistemas degradados deve utilizar os
conceitos de diversidade de espécies, interação entre espécie,
sucessão ecológica, assim como adaptar as tecnologias já conhecidas
da silvicultura tradicional às espécies nativas o objetivo da
restauração é reconstruir uma nova fitofisionomia mais parecidas
possível da original, de maneira a criar condições de biodiversidade,
no qual as espécies implantadas possam ser auto-sustentáveis e que
garanta a diversidade genética. Esse trabalho tem por objetivo avaliar
um fragmento florestal em processo de restauração em função da
síndrome de dispersão zoocorica. É notório que a fauna é de suma
importância para a floresta, pois uma depende da outra. Um
fragmento florestal com deficiência faunística esta sujeita a ter sua
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biodiversidade baixa. É importante ressaltar que, a floresta
continuará crescendo e desenvolvendo mesmo sem a presença de
animais. O enriquecimento na área com espécies zoocóricas é
imprescindível para o aumento da diversidade.

Palavras chave: Fauna, tropical, restauração, dispersão.

ABSTRACT

The zoocoria is the dispersion by animals, where it feeds on the
fruit that, after the seed is passed through the animal’s digestive
tube, without suffering any changes, are spread. Therefore, the
zoocoria can be limited as some animals have a differentiated diet,
such as: dyszoocoria (performed by rodents), ornithocoria (made by
birds) and chiropterocoria (bats), among others. The restoration of
degraded ecosystems should use the concepts of species diversity,
species interaction, ecological succession, as well as adapting the
technologies already known from traditional forestry to native
species. The objective of the restoration is to reconstruct a new
phytophysiognomy as similar as possible to the original, of in order
to create conditions for biodiversity, in which the implanted species
can be self-sustainable and which guarantees genetic diversity. This
work aims to evaluate a forest fragment undergoing restoration due
to the zoochoric dispersion syndrome. It is well known that fauna is
of paramount importance to the forest, as one depends on the other.
A forest fragment with fauna deficiency is subject to having its
biodiversity low. It is important to note that the forest will continue
to grow and develop even without the presence of animals.
Enrichment in the area with zoochoric species is essential for
increasing diversity.

Keywords: Fauna, tropical, restoration, dispersion

1 INTRODUÇÃO

De acordo com, Haven et al., 2001, a zoocoria é a dispersão por
animais, onde o mesmo se alimento do fruto que após a semente ser
passada pelo tubo digestivo do animal, sem sofrer nenhuma alteração,
são difundidas. Sendo assim, a zoocoria pode ser limitada à medida
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que alguns animais tem sua dieta diferenciada, tais como: diszoocoria
(realizada por roedores), ornitocoria (feita por aves) e
quiropterocoria (morcegos), entre outras.

A restauração de ecossistemas degradados deve utilizar os
conceitos de diversidade de espécies, interação entre espécie,
sucessão ecológica, assim como adaptar as tecnologias já conhecidas
da silvicultura tradicional às espécies nativas (Kageyama & Gandara
2000). O objetivo da restauração é reconstruir uma nova
fitofisionomia mais parecidas possível da original, de maneira a criar
condições de biodiversidade, no qual as espécies implantadas possam
ser auto-sustentáveis e que garanta a diversidade genética.

A restauração vegetal ecológica deve criar um novo ecossistema
que permita não só o desenvolvimento das espécies arbóreas
estabelecidas, como também dos seus organismos associados, tantos
vegetais como animais, além de microrganismo. Deve salientar-se
que a maioria das espécies arbóreas tropicais tem animais como
vetores de pólen e de sementes, os quais são essenciais na
restauração (Bawa 1974). Entretanto, a restauração adequada seria
aquela que possibilitasse que os novos ecossistemas fossem
importantes para a reconstituição de habitas, bem como para
preservação genética e como fontes de propágulos para novos
projetos de restauração.

Esse trabalho teve como objetivo apresentar a aplicação da
zoocoria na restauração florestal.

 2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 RESTAURAÇÃO

Na Resolução SMA Nº 32 aponta que no projeto de
desenvolvimento do plantio na área autuada pode ter duração de 20
anos, porém os monitoramentos devem ser feitos com 3 (três), 5
(cinco), 10 (dez), 15 (quinze) e 20 (vinte) anos e os valores de multa
tem variação de acordo com o tamanho da área e o tipo de infração
ambiental.

Dessa forma, no monitoramento são realizadas avaliações
temporais, que quando analisadas com base dos objetivos
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estabelecidos no planejamento, servirão como base para a verificação
do funcionamento e da dinâmica da área restaurada. Por exemplo,
se um dos objetivos específicos do planejamento da restauração é
que haja o aumento contínuo da densidade e da riqueza de indivíduos
regenerantes no sub-bosque, são necessárias avaliações em diferentes
momentos para que se conclua se os valores representativos desses
indicadores estão aumentando ou não com o tempo (BRANCALION et
al., 2012)

O acompanhamento de áreas em restauração contribui na
avaliação do sua evolução; na identificação de perturbações; na
definição de medidas de manejo, condução ou replantio; na
verificação da ação dos métodos e espécies indicadas e no
aprimoramento dos modelos, podendo basear nos estudos sobre o
desenvolvimento das comunidades implantadas e dos processos
ecológicos e hidrológicos relacionados.

Conforme, Melo & Durigan (2007) apontam que é importante
escolher indicadores que facilitem a desempenho da avaliação, seja
na obtenção dos dados, seja na sua interpretação, indicando a
cobertura de copas como um indicador de desenvolvimento estrutural
de florestas em restauração. O levantamento das mudas utilizadas
para o procedimento de recuperação  também é de grande
importância, pois auxilia na comparação com eventuais árvores
regenerantes, buscando avaliar se as espécies plantadas são
apropriadas ou não para a área e para a restauração (Ignácio et al.,
2007). Em áreas de restauração, o conhecimento da taxa de
sobrevivência das mudas plantadas permite ainda saber
posteriormente se o plantio está ou não recebendo a manutenção
necessária e se as espécies utilizadas são adequadas para o clima da
região.

2.2 RELAÇÕES FAUNA E FLORA

A interação entre fauna e flora em florestas tropicais é muito
intensa e determinante para a estruturação do ecossistema, pois
envolve relações fundamentais, tais como a polinização, dispersão
de sementes e predação. As espécies das florestas tropicais, em sua
maioria precisam trocar de pólen para que haja polinização,
chamadas também de alógamas. Essa troca é primordialmente
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realizada por animais (Bawa et al. 1985). Destacando-se morcegos,
aves e insetos.

A atuação dos animais na dispersão de semente é de suma
importância (Howe & Smallwood 1982), apesar de a anemocórica
ser bastante comum. Porém, em matas ciliares a zoocoria cresce
significativamente em importância em relação à mata adjacentes
(Durigan 1989). Nesse ecossistema, a herbivoria e a predação também
são fatores fundamentais para a determinação dos patógenos,
principalmente fungos, nesse processo (Augspurger 1990). Entretanto,
essas informações devem ser consideradas quando houver
reintrodução da fauna, escolha da espécie florestal e a composição
dos modelos de plantios.

2.3 ZOOCORIA

A dispersão de sementes tem sua importância na distribuição e
aumento da sobrevivência de plântulas. Isto ocorre para que as
sementes tenham maiores chances de germinar e não competir com
a árvore matriz.

De acordo com o estudo de Griz & Machado (1998), em um
fragmento de Mata Atlântica, no qual a síndrome majoritariamente
é a zoocoria. É possível que a razão para existir um maior número
de agentes bióticos em ambientes mais úmidos esteja relacionada
com o fato das florestas úmidas proporcionarem maior riqueza de
animais e plantas arbóreas (Pianka 1982 Gentry 1983).

Realmente, nas florestas tropicais, síndrome zoocórica é realizada
por vertebrados , no qual 50 a 90% das árvores e arbustos apresentam
a por frutos carnosos (Fleming 1979; Howe & Smallwood 1982).

Ainda, nos ecossistemas úmidos, por motivos da serrapilheira
ser mais espessa, os frutos carnosos se mantêm protegidos, sendo
assim mais duradouro , beneficiando a dispersão zoocórica (Weiser
& Godoy 2001)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o estudo feito, é notório que a fauna é de suma
importância para a floresta, pois uma depende da outra. Um
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fragmento florestal com deficiência faunística esta sujeita a ter sua
biodiversidade baixa. É importante ressaltar que, a floresta
continuará crescendo e desenvolvendo mesmo sem a presença de
animais. O enriquecimento na área com espécies zoocóricas é
imprescindível para o aumento da diversidade.
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RESUMO

A onça-pintada é o maior felino das Américas, sendo uma espécie
de grande importância, mas que sofre com as ameaças antrópicas,
que comprometem o desenvolvimento de suas populações. Ações de
conservação são necessárias e existem institutos empenhados na
realização de pesquisa e ações de proteção do habitat, manejo de
indivíduos e populações, monitoramento, educação ambiental, entre
outras ações de proteção. Nesse trabalho serão apresentados os
projetos desenvolvidos pelo Instituto Onça-pintada, Onçafari e Pró-
carnívoros.

Palavras chave: monitoramento, Panthera onca, proteção da
fauna.

ABSTRACT

The jaguar is the largest feline in the Americas, being a species
of great importance, but suffering from anthropic threats, which
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compromise the development of its populations. Conservation actions
are necessary and there are institutes committed to carrying out
research and actions to protect the habitat, management of
individuals and populations, monitoring, environmental education,
among other protection actions. In this work, the projects developed
by Instituto Onça-pintada, Onçafari and Pró-carnívoros will be
presented.

Key words: monitoring, Panthera onca, fauna protection.

1. INTRODUÇÃO

Conservação refere-se aos procedimentos tomados e técnicas
desenvolvidas para proteger as espécies, ponde a mesma ser
classificada como in situ, quando procedimentos e técnicas são
aplicados nos ecossistemas naturais onde a espécie habita, ou ex
situ, quando procedimento e técnicas são aplicados fora do
ecossistema natural, ou seja, em criadouros, jardins zoológicos, entre
outros ambientes artificiais (PRIMACK; RODRIGUES, 2001).

Uma das espécies alvo dos programas de conservação é a Onça-
pintada, pois é uma espécie alvo de ações antrópicas que
comprometem sua perpetuação. A onça-pintada (Panthera onca)
é o maior felino das Américas, sua área de distribuição atual
estende-se desde o norte do México ao noroeste da América do
Sul (Colômbia e Equador), leste do Peru e Bolívia (leste dos Andes),
por todo Paraguai e Brasil, e norte da Argentina. No Brasil,
encontra-se na lista dos animais ameaçados de extinção do
Ministério do Meio Ambiente, categorizada como Vulnerável (VU)
(DESDIEZ et al., 2013).

O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura
sobre a onça-pintada e os programas de conservação da espécie.

2. DESENVOLVIMENTO – REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Onça-pintada

É o maior felino do continente americano, e um animal de
corpo robusto, dotado de grande força muscular, sendo a potência
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de sua mordida considerada a maior dentre os felinos de todo o
mundo. Outra característica marcante dessa espécie é que ela
não mia como a maioria dos felinos, ela emite uma série de
roncos muito fortes que são chamados de esturro, que podem
ser ouvidos por quilômetros. Possui pelagem amarelo-dourado
com pintas pretas na cabeça, pescoço e patas. Nos ombros, costas
e flancos tem pintas formando rosetas que têm, no seu interior,
um ou mais pontos. Podem ocorrer indivíduos inteiramente
negros, sendo esta apenas uma característica melânica da mesma
espécie. Mesmo nesses indivíduos, as pintas podem ser
visualizadas na luz oblíqua. Sã informações relevantes sobre a
espécie: comprimento do corpo de 100 a 180 cm e da cauda de
45 a 75 cm, altura de 68 a 75 cm, dieta carnívora, peso de 36 a
158 kg, área de vida de 5 a 260 km², gestação de 91 a 111 dias
e gesta de 1 a 4 filhotes, hábito diurno e noturno e são animais
solitários (PRÓ CARNOVOROS, 2020).

2.2. Fatores que ameaçam a espécie e programas de
conservação

As principais ameaças a este grande felino, são a destruição
constante e fragmentação de hábitats, o que já levou há uma
diminuição de 54% do hábitat original da espécie, a caça e a
diminuição da base de presas (Sanderson et al., 2002 apud DESDIEZ
et al., 2013).

Essas ameaças comprometem a perpetuação da espécie e
considerando a sua importância, medidas de proteção são
desenvolvidas por órgãos especializados.

Conservar a onça-pintada, vivendo em harmonia em seu ambiente
natural, é uma tarefa árdua que implica no conhecimento sobre a
espécie, as ameaças que ela sofre, sobre como podemos contribuir
para solucionar os problemas que afetam a sua conservação, e
principalmente a importância que ela exerce na qualidade de vida
de todos nós. Esta tarefa não deve ser atribuída como uma obrigação
apenas de ambientalistas, mas sim de todos os segmentos da
sociedade (IOP, 2020).

A seguir são apresentados alguns desses protetores.
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2.2.1. Instituto Onça-pintada

O Instituto Onça-Pintada é a única ONG dedicada exclusivamente
a promover a conservação dessa espécie, através de pesquisa
científica in situ e ex situ. Para conservar uma espécie, é necessário
conhecer suas exigências e os fatores que ameaçam a sua
persistência. Com este objetivo, o Instituto Onça-Pintada – IOP,
desenvolve projetos institucionais de monitoramento populacional
e pesquisas ecológicas sobre a onça-pintada, em áreas estratégicas
da Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal. Também apoia projetos
de instituições parceiras, que levantam importantes informações
para o conhecimento e a conservação da espécie em todo o Brasil.
Alguns dos projetos são: Ecologia e Conservação da Onça-Pintada na
Região do Parque Nacional das Emas, Ecologia Populacional da Onça-
pintada na região do Parque Estadual do Cantão, Ilha das Onças,
Distribuição Atual e Situação de Conservação da Onça-Pintada no
Brasil e Distribuição Geográfica, Avaliação Genética e Odontológica
da Onça-Pintada no Brasil (IOP, 2020).

A seguir são apresentadas imagens relacionadas com os trabalhos
desenvolvidos no IOP.

Figura 1. Monitoramento de onças desenvolvido pelo Instituto Onça-pintada

Fonte: https://jaguar.org.br/

2.2.2. Associação Onçafari

A Onçafari teve início em agosto de 2011, quando o fundador e
idealizador do Onçafari, o ex-piloto de fórmula 1, Mario Haberfeld,
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começou os trabalhos no Refúgio Ecológico Caiman (REC). Desde
2011 os pesquisadores coletam dados e compilam informações que
permitem o melhor entendimento do comportamento das onças-
pintadas, assim como a descoberta de melhores estratégias para a
conservação do maior felino das Américas. Atuam em 6 diferentes
frentes de trabalho: Ecoturismo, Ciência, Reintrodução, Social,
Educação e Florestas.  A Onçafari Rewild estruturou, em parceria
com o CENAP/ ICMBio, projetos de pesquisa para reintroduzir onças-
pintadas em seu habitat, uma importante ferramenta para a
recuperação de populações ameaçadas de extinção. O primeiro caso
bem-sucedido foi o das irmãs Isa e Fera , onças-pintadas que
perderam a mãe ainda filhotes e foram reintroduzidas no Pantanal.
Depois de uma cuidadosa adaptação, elas não necessitaram de
suporte quando devolvidas à natureza: integraram-se à população
de onças-pintadas da região e vivem normalmente em seu habitat.
O sucesso deste projeto se confirmou em 2018, com o nascimento
de seus filhotes em vida livre. Atualmente, 39 onças-pintadas são
monitoradas pelo Projeto (ONÇAFARI, 2020).

Na figura a seguir são observadas onças contempladas pelas
atividades de conservação da Onçafari.

Figura 2. Onças-pintadas contempladas pelas ações de conservação desenvolvidas
pela Onçafari.

Fonte: https://oncafari.org
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Em relação a educação ambiental, o objetivo do Onçafari
Education é conscientizar a população sobre a importância da
preservação da biodiversidade por meio de palestras, atividades de
campo, eventos e auxílio na gravação de filmes e documentários.
Nesse aspecto, a Onçafari realiza palestras para comunidade,
empresase, escolas e universidades e em feiras e eventos.

2.2.3. Instituto Pró-carnívoros

O Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais – Pró-
Carnívoros é uma associação civil, de direito privado, não
governamental e sem fins lucrativos. Foi fundada em 1996, está
sediada em Atibaia – SP e desenvolve projetos em diversas regiões
do país. Em 2005 foi reconhecida pelo Ministério da Justiça como
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), despacho
assinado em 18/02/2005 e publicado no Diário Oficial dia 28/02/
2005. A missão do instituto é promover a conservação dos mamíferos
carnívoros neotropicais e de seus habitats, sendo a mesma
cumprida através do desenvolvimento de pesquisas científicas para
geração das informações necessárias para a conservação das
espécies e de seus habitats, do estabelecimento de propostas de
estratégias e ações de manejo para garantir a sobrevivência dos
carnívoros ao longo prazo, da identificação e proteção de áreas
prioritárias para a conservação dos carnívoros, da orientação em
casos de predação de animais domésticos por mamíferos
carnívoros, do treinamento e capacitação de profissionais
especializados em manejo e conservação de predadores naturais,
da realização de educação ambiental, da produção de material
educativo e de divulgação e do apoio e desenvolvimento de
políticas públicas para a conservação das espécies e de seus
habitats (PRÓ-CARNÍVOROS, 2020).

Alguns dos projetos desenvolvidos pelo Instituto Pró-carnívoros
são: Projeto Onças do Iguaçu, Projeto Onça-Pantaneira, Ecologia
populacional da onça-pintada no pantanal do rio Negro, Projeto
Iniciativa Corredor da Onça-Pintada – Mata Atlântica, A Onça-Parda
na Bacia do Rio Tietê, A onça-pintada e a comunidade de mamíferos
do extremo sul da Bahia, entre outros.
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Nas imagens a seguir são observadas ações desenvolvidas pelo
Instituto Pró-carnívoros.

Figura 3. Onças-pintadas contempladas pelas ações de conservação desenvolvidas
pela Onçafari.

Fonte: procarnivoros.org.br

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A onça-pintada é uma espécie de grande importância, mas que
sofre com as ameaças antrópicas, que comprometem o
desenvolvimento de suas populações. Ações de conservação são
necessárias e existem institutos empenhados na realização de
pesquisa e ações de proteção do habitat, manejo de indivíduos e
populações, monitoramento, educação ambiental, entre outras ações
de proteção.
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RESUMO

O estudo promove o conhecimento do ecossistema então objetivo
era trazer informações compiladas, As plantas epífitas e as lianas têm
sido consideradas indicadoras de degradação ou conservação de ambientes
florestais em decorrência da quantidade de indivíduos. A importância da
restauração vem do processo de auxilio a restabelecimento da vegetação
degradada ou destruída, em relação à saúde e integridade do sistema.
Em definição vem à capacidade de restaurar um ambiente degradado ou
modificado de forma natural ou com plantio de muda, o processo passa
por fases sendo que a mais criteriosa é o monitoramente.

PALAVRA CHAVE: ECOSSISTEMA, CONTRIBUIÇÃO, CILIAR, NATIVA.

ABSTRACT

The study promotes knowledge of the ecosystem, so the objective
was to bring compiled information. Epiphytic plants and lianas have
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been considered indicators of degradation or conservation of forest
environments due to the number of individuals. The importance of
restoration comes from the process of helping to restore degraded
or destroyed vegetation, in relation to the health and integrity of
the system. In definition comes the ability to restore a degraded or
modified environment in a natural way or by planting seedlings, the
process goes through phases, the most critical of which is monitoring.

KEYWORD: ECOSYSTEM, CONTRIBUTION, CILIARY, NATIVE.

1. INTRODUÇÃO

A necessidade de combater o desmatamento promove um grande
desafio de restaurar a floresta nativa que ali um tempo existia,
principalmente aquelas que ficam perto de nascentes hídricas fazem
a garantia maior do abastecimento do reservatório hídrico, essa
técnica vem sendo utilizadas há anos como de exemplo à floresta da
tijuca (SIQUEIRA, 2002).

Se a aflição com as atribuições do ecossistema foi o maior
incentivador das ações de restauração, outra questões foram, assim
fica claro a contribuição de projetos de recuperação e a conservação
da biodiversidade (Silver et al., 2000).

É na possibilidade de repensar a restauração que em todo instante
o monitoramento é a parte mais essencial de todo o processo, pois
com ela vem a reflexão do que foi feito e como a área degradada
está reagindo aos tratamentos que lhe são impostos.  Diante dessa
necessidade de constante aprimoramento e revisão de valores, é
essencial que os atores da restauração mantenham sempre o senso
crítica aguçada e se desapeguem de qualquer pré-conceito enraizado
em sua formação acadêmica para que essa ciência possa avançar,
metodologias antigas possam ser melhoradas ou mesmo
completamente descartadas, para que novas formas de se enxergar
e conduzir a restauração surja como vias alternativas (BRANCALION
et al., 2012).

Processo de restauração vai alem de arvores outros ecossistemas
são importante umas dela é a liana, então vários estudo vem sendo
desenvolvido em cima disso, mas é comparado pequeno em
comparação de espécies arbóreas, o reconhecimento que as lianas
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são uma parte importante da comunidade florestal, e que contribuem
com muitos aspectos na dinâmica da floresta. E que são mecanismo
responsável pela manutenção da diversidade de espécies, esse
mecanismos é responsáveis pela manutenção da diversidade de
espécies de lianas (REZENDE, 2005).

As epífitas são plantas que se estabelecem diretamente sobre o
tronco, galhos, ramos ou sobre as folhas das árvores sem a emissão
de estruturas de haste, e as plantas que as sustentam são
denominadas forófitos, alem de ele ser quase exclusivamente de
florestas tropicais, O epifitismo viabiliza o enriquecimento da
diversidade nas florestas, propiciando a ocupação dos diferentes
estratos, criando ambientes passiveis a manutenção da vida não
dependente exclusiva ou diretamente do solo, A importância
ecológica das epífitas vasculares está ligada à manutenção da
diversidade biológica e no equilíbrio interativo entre as espécies
(BATAGHIN; BARROS; PIRES, 2009).

Neste contexto, este estudo se propôs a analisar a riqueza
específica e lianatica, presente na mata ciliar da faculdade de ensino
superior FAEF.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 RESTAURAÇÃO

A importância da restauração vem do processo de auxilio a
restabelecimento da vegetação degradada ou destruída, em relação
à saúde e integridade do sistema. Em definição vem à capacidade
de restaurar um ambiente degradado ou modificado de forma natural
ou com plantio de muda, o processo passa por fases sendo que a
mais criteriosa é o monitoramente pois onde vai fazer a verificação
da restauração para ver o sucesso um se vai precisar entrar com
interferência.alem de gerar muitos benefícios  pela restauração da
vegetação nativa, fica em evidência  a reconexão de fragmentos
florestais, conservando a biodiversidade e recursos genéticos; o
aumento da cobertura florestal; a manutenção dos serviços
ambientais, além de benefícios socioeconômicos, como geração de
emprego e renda (MORAES et al., 2010).
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2.2 COMUNIDADES EPIFITICA E LIANITICA

Essa comunidade é muito importante para diversidade de
florestas, dos seus seguimentos, mesmo assim existem poucos estudos
sobre o assunto, sua importância e característica isso pode ser
decorrente de sua localização que muitas das vezes pode esta no
dossel onde há uma dificuldade de chegar para fazer o estudo. Em
outros fatores que elas se destacam é pela competição da luz, esse
diferente grupo , faz que pela obtenção de luz elas desenvolvam
raízes no sistema caulinar das arvores que levam ela a grandes alturas
assim para obtenção da luminosidade (UDULUTSCH, 2004).

2.2.1 EPÍFITA

As plantas epífitas (epi = em cima; fito = planta) são aquelas
que vivem sobre outras plantas sem que ocorra parasitismo. Nessa
relação, a epífita utiliza o outro vegetal apenas como suporte
(forófito), não retirando nenhum nutriente e, consequentemente,
não causando nenhum prejuízo à espécie. A grande maioria das
plantas epífitas está classificada no grupo das monocotiledôneas,
no qual encontramos representantes na família orchdaceae
(orquídeas) e Bromeliáceas (bromélias). Além das angiospermas,
algumas pteridófitos, como samambaias, também são epífitas. O
epifitismo é uma semelhança de extrema importância para a planta
e estabelece um tipo de comensalismo, ou seja, uma relação
interespecífica em que uma estrutura é beneficiada, e o outro não
sofrem estragos. (OLIVEIRA; SAJO, 1998).

As duas epífitas mais conhecidas são as orquídeas (Figura 1) e
bromélias (Figura 2) são espécies encontradas em quase todo
território nacional, são espécie comercializadas em escala global os
fazendo serem reconhecidas e ter sua importância no meio, em uma
floresta sua importância fazer a diversificação do ecossistema assim
trazendo benefícios (OLIVEIRA; SAJO, 1998).

2.2.2 LIANA

Lianas, cipós e trepadeiras pertencem a um grupo de plantas
que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo durante toda
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Figura 1: Orquídea

Fonte: UOL.com

Figura 2: Bromélia

Fonte: UOL.com
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sua vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas e
crescerem em direção à luz abundante disponível sobre o dossel das
florestas. As trepadeiras podem ser herbáceas ou lenhosas. As lianas
são trepadeiras lenhosas, sendo considerado um pleonasmo falar
em “liana lenhosa”, As lianas são características das florestas
tropicais decíduas úmidas (especialmente florestas sazonais), mas
podem ser encontradas em florestas tropicais temperadas. As lianas
podem formar ligações em meio ao dossel da floresta, proporcionando
aos animais arbóreos caminhos através da floresta. O termo “liana”
não é um agrupamento taxonômico, mas sim uma descrição da
maneira como a planta cresce. As lianas podem ser encontradas em
muitas famílias de plantas diferentes (FONSECA, 1998) (Figura 3).

Figura 3: liana em direção ao dossel

Fonte: revista USP.com

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como percebemos no trabalho acima o quão importante esse
ecossistema é importante e o tão pouco ele é estudado essa deficiência
faz que gente não conheça sua importância assim deixando de lado,
mas com alguns estudos recentes também percebemos que ele esta
entrando em uma importância a altura, através dessa pesquisa deixo
um pouco a mais de informações sobre esse ecossistêmico importante.



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      251

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

4. REFERÊNCIAS

BRANCALION, Pedro et al. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ÁREAS
EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO: restauração. Pdf, [s. l.], 2012.
Disponível em: http://esalqlastrop.com.br/img/aulas/
Cumbuca%206(2).pdf.

FONSECA, Renata. Ecologia de lianas e o manejo de fragmentos
florestais. Pdf, [s. l.], 1998. Disponível em: https://
www.researchgate.net/profile/Vera_Lex_Engel/publication/
277249033_Ecologia_de_lianas_e_o_manejo_de_fragmentos_florestais/
links/5564e70708ae94e957205414/Ecologia-de-lianas-e-o-manejo-
de-fragmentos-florestais.pdf.

MORAES, Luiz et al. ESTAURAÇÃO FLORESTAL: DO DIAGNÓSTICO DE
DEGRADAÇÃO AO USO DE INDICADORES ECOLÓGICOS PARA O
MONITORAMENTO DAS AÇÕES. Pdf, [s. l.], 2010. Disponível em: https:/
/ d 1 w q t x t s 1 x z l e 7 . c l o u d f r o n t . n e t / 3 4 1 3 6 9 3 8 /
Restauracao_Florestal_Oecologia.pdf?1404725708=&response-
c o n t e n t - d i s p o s i t i o n = i n l i n e % 3 B + f i l e n a m e
% 3 D R E S T A U R A C A O _ F L O R E S T A L _ D O _ D I A G N O S
TICO_DE.pdf&Expires=1601842902&Signature=XYB3mhk~Wjh-
10JJSFCSfS6h.

OLIVEIRA, Virginia; SAJO, Maria. Anatomia foliar de espécies epífitas
de Orchidaceae. Pdf, [s. l.], 1998. Disponível em: https://
www.scielo.br/pdf/rbb/v22n3/22(3)a03.pdf

REZENDE, Renata. Comunidade de lianas e sua associação com arvores
em uma floresta estacional e semi decidual. Liana, [s. l.], 2005.
Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/
315445/1/Rezende_AndreiaAlves_D.pdf.

SIQUEIRA, Ludmila. Monitoramento de áreas restauradas  no interior
de são Paulo, Brasil. Áreas restaurada, [s. l.], 2002. Disponível em:
http://lerf.eco.br/img/publicacoes 2002_12%20Monitoramento%
20de%20%C3%A1reas%20restaurada s%20no%20interior%20do%20
Estado%20de%20S%C3%A3o%20Paulo,%20Brasil.pdf.

UDULUTSCH, Renata. Composição floristica da comunidade de lianas



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

lenhosas em duas formações florestais do estado de são paulo.
Floresta, [s. l.], 2004. Disponível em: https://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/91/91131/tde-04102007-113425/publico/
RenataUdulutsch.pdf



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      253

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

ZOOCORIA: RELAÇÃO ENTRE FAUNA E FLORA

LOPES, Ramon Antonio1

MELO, Augusto Gabriel Claro de2

1 Discente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF;

2 Docente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF.

RESUMO

Esse trabalho teve como intuito estudar as interações ecológicas
presentes dentro da natureza, demonstrando a relação desenvolvida
entre espécies distintas ao decorrer dos anos, responsáveis por criar
dependências entre ambas as partes, onde só seria possível a
proliferação de sua espécie, seja ela animal ou vegetal, através dessas
relações. Objetivou-se com esse trabalho compreender e apresentar
relações harmônicas de espécies importantes para a biodiversidade
em geral, com ênfase em animais dispersores de sementes e sua
importância na natureza.

Palavras chave: disseminação, interações interespecíficas,
zoocoria.

ABSTRACT

This work aimed to study the ecological interactions present
within nature, demonstrating the relationship developed between
distinct species over the years, responsible for creating dependencies
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between both parties, where it would only be possible to proliferate
their species, whether animal or vegetable, through these
relationships. The objective of this work was to understand and
present harmonic relationships of species important for biodiversity
in general, with emphasis on seed dispersing animals and their
importance in nature.

Keywords: dissemination, interspecific interactions, zoochory.

1. INTRODUÇÃO

Quando falamos sobre o mundo animal em geral, é necessário
dizer as características que são responsáveis por fazer esse
ecossistema funcionar em um perfeito ciclo natural. De acordo
com Lotufo (2020) as interações feitas pelos seres vivos surgem a
partir do momento em que habitam o mesmo espaço ou
compartilham do mesmo recurso.  Com isso, entende-se que tanto
indivíduos da mesma espécie, quanto de espécies diferentes
compõem essa relação.

Classificamos essas formas de interações como interespecíficas,
que são submetidas quando a relação é entre espécies diferentes, e
intraespecíficas que acontece com indivíduos da mesma espécie.
Independente dessas duas classificações, ambas podem trazer
interações harmônicas, antagônicas, benefícios, e prejuízos aos
indivíduos. (MARTINS, 2020)

Dentre as subclasses das relações harmônicas temos o mutualismo
onde ocorre a associação entre dois indivíduos gerando um benefício
mútuo entre os participantes, como as abelhas por exemplo, sendo
consideradas agentes polinizadores, se alimentam do néctar presente
nas flores, e transporta-os para outras flores ajudando em sua
fecundação. Outra subclasse harmônica é o comensalismo, onde
basicamente o benefício de um não interfere no benefício, ou no
malefício do outro, como um exemplo, podemos mencionar as hienas,
onde antes do termino da refeição dos leões, ficam à espreita
esperando para se alimentar das sobras.

Nesses milhares de anos em que foram se desenvolvendo essas
relações harmônicas, muitos serves vivos acabaram criando
dependência de ambas as partes, onde só seria possível a
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disseminação de sua espécie, seja ela animal ou vegetal, em outras
palavras, estamos falando sobre a zoocoria, que de acordo com Costa
(2015) é a relação de animais frugívoros (alimentam-se de frutos
sem a danificação da semente) e plantas, onde através de suas fezes
fazem a dispersão das sementes em um local próspero para o
desenvolvimento da mesma, normalmente longe da árvore mãe,
fazendo com que haja menos competição, aumentando a chance de
sobrevivência da mesma, e é claro ainda dispõe energia pro animal
dispersor.

Dito isso esse projeto tem como principal objetivo estudar e
apresentar exemplos de relações ecológicas com ênfase em zoocoria,
mostrando exemplos de espécies.

2. DESENVOLVIMENTO

A pesquisa foi composta de trabalhos e artigos referentes ao
tema de interação ecológica e zoocoria, visando mostrar sua presença
e importância na biodiversidade. Os artigos utilizados para a
realização da pesquisa foram publicados entre os anos de 1995 e
2020. Sendo realizadas as análises prescritiva e descritiva na
elaboração do artigo.

2.1 Zoocoria

A dispersão de sementes recebe o nome de zoocoria e pode
ocorrer de três formas principais: ingestão do fruto e liberação
da semente (endozoocoria), transporte do fruto e semente de
forma consciente (sinzoocoria) e transporte de fruto e semente
acidentalmente (epizoocoria). No geral em todas as formas de
dispersão, percebemos que frutos  e sementes estão
completamente adaptados ao seu modo de dispersão, ou seja,
podemos concluir que cada planta evoluiu em associação ao seu
agente dispersor, o que torna a zoocoria um fator fundamental
para o crescimento da biodiversidade. Na maioria das florestas
tropicais, a zoocoria tem sido a principal forma de dispersão de
sementes de espécies arbóreas e arbustivas (MORELLATO e LEITÃO-
FILHO, 1992).
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2.2 Resultados e discussão

Mediante aos dados apresentados, é possível entender a
importância dessas relações dentro da natureza, visto que existem
diversos tipos de espécies que dependem da zoocoria para a
sustentação de sua espécie.

2.2.1 Palmito Jussara

O Palmito-jussara (Euterpe edulis) é uma árvore da família
Arecaceae, uma palmeira nativa da mata atlântica, que ocorria de
maneira expressiva e dominante por toda a floresta, porém através
de predação humana do seu palmito, tornou-a quase extinta em
várias regiões. Tem grande papel na biodiversidade já que seu fruto
serve de alimento para diversos animais, dentre eles tucanos, sabiás
e periquitos, maritacas, jacus, tatus e capivaras, entre outros. Na
imagem a seguir observa-se um dispersor da espécie.

Figura 1 - sabiá-una

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/390623&t=s&s=11522&tag=FOTO



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      257

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

2.2.2 Araucária

Araucária é o nome popular dado para a árvore da espécie
Araucaria angustifólia, sua maior incidência no Brasil é no Paraná,
atualmente está árvore encontra-se na lista das árvores ameaçadas
de extinção. É também uma espécie que atua com as relações
ecológicas já que as pinhas amadurecidas soltam pinhões saborosos
que são procurados por animais como aves e mamíferos sendo eles
também o principal transportador de suas sementes, tendo como
exemplo a gralha-azul, cutia, rato-do-mato, paca, dentre outros.
Na imagem a seguir observa-se um dispersor da espécie.

Figura 2 - gralha-azul e a araucária

Fonte:http://setasparaoinfinito.blogspot.com/2014/04/a-gralha-azul-e-
araucaria.html

2.2.3 Figueira

A figueira (Ficus carica) possui mais de 750 espécies espalhadas
pelo mundo, são árvores que podem passar dos 10m de altura e se
adapta bem a climas tropicais e subtropicais, de preferência onde
há a presença de água, produz frutos saborosos, o figo, sendo
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consumido não só pelos humanos, como também pelos animais.
Podendo ser encontrada do Norte ao Sul no Brasil, fornecem alimentos
a aves, símios, morcegos e outros animais dispersores de sementes,
tendo grande importância na preservação das vegetações nativas
tropicais e subtropicais. Na imagem a seguir observa-se um dispersor
da espécie.

Fonte: https://arvoresdesaopaulo.wordpress.com/2009/07/21/
morcegos-os-amigos-das-arvores-e-florestas/

Figura 3 - Morcego alimentando-se em uma figueira
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a análise do
funcionamento das relações ecológicas entre as diversas espécies
da natureza com ênfase em zoocoria, e como se adaptaram com os
anos, fazendo com que criassem dependências de ambas as partes
para sobreviver, sendo então, extremamente importante a
conservação dessas espécies, garantindo uma grande biodiversidade
na natureza.
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RESUMO

Neste estudo, foi avaliado o cultivo da Passiflora incarnata L. o em
dois ambientes diversificados, sendo eles: agroflorestal e convencional,
tendo como objetivo determinar qual ambiente resultaria no melhor
desenvolvimento da espécie para a produção de matéria seca,
característica produtiva essencial para a produção de óleo essencial.
Foi possível verificar que no ambiente agroflorestal a espécie P. incarnata
L. apresentou melhor resposta adaptativa, resultando em maior
crescimento e desenvolvimento das plantas, possivelmente devido ao
maior conforto térmico e propriedades físicas e químicas do solo mais
propicias, além da maior conservação da umidade do solo e presença
de sedimentos orgânicos, que deixaram este sistema de cultivo mais
propicio. No ambiente convencional não foi possível obter um
rendimento substancial por conta de uma alta exposição solar e período
com poucas chuvas, não havendo resposta das plantas neste ambiente.
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Palavras-chave: ambientes de cultivo, maracugina, óleo
essencial, passiflorina.

ABSTRACT

In this study, the cultivation of Passiflora incarnata L. o was
evaluated in two diverse environments, namely: agroforestry and
conventional, with the objective of determining which environment
would result in the best development of the species for the production
of dry matter, an essential production characteristic for the
production of essential oil. It was possible to verify that in the
agroforestry environment, the species P. incarnata L. showed a better
adaptive response, resulting in greater growth and development of
the plants, possibly due to the greater thermal comfort and more
favorable physical and chemical properties of the soil, in addition
to greater conservation of moisture. soil and the presence of organic
sediments, which made this cultivation system more favorable. In
the conventional environment it was not possible to obtain a
substantial yield due to high sun exposure and a period with little
rainfall, with no response from plants in this environment.

Keywords: essential oil, growing environments, maracugina,
passiflorine.

1. INTRODUÇÃO

A Passiflora incarnata L. é utilizada principalmente como
sedativa, tranquilizante e antiespasmódica, dentre outros, sendo
uma das mais estudadas no âmbito farmacológico, principalmente
no que diz respeito ao uso de suas folhas (DHAWAN et al., 2001).
Dentre as Passifloras estudadas, a P. incarnata é a que apresenta
maior concentração do flavanóide isovitexina (MENGHINI et al., 1993).
Esse componente é mais concentrado nas folhas, estando em maior
quantidade na época de pré-floração e floração (MENGHINI et al.,
1993). As principais substâncias bioativas em P. incarnata são
compostos fenólicos, principalmente os flavonoides, C-glicosídeos
derivados de apigenina e luteolina (vitexina, isovitexina, orientina,
isoorientina) e alcaloides (MÜLLER, 2005).
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 Segundo Aguiar (2007), muitas empresas perdem até 50% do
teor dos metabólitos desejados durante as etapas de processamento
do vegetal, principalmente na lavagem ou remoção das partes da
planta. A adoção de estratégias que visem reduzir essas perdas ou
descobrir novas formas de aumentar a síntese desses metabólitos
na própria planta é extremamente interessante. Testar o potencial
de produção desses compostos por microrganismos endofíticos é um
caminho viável e recomendado na literatura.

Estão presentes em P. incarnata também ã-benzo-pirona derivados
de maltol (AOYAGI et al., 1974), carboidratos como a rafinose,
sacarose, D-glicose e D-frutose (GAVASHELI et al., 1975); óleos
essenciais contendo hexanol, álcool benzílico, linalool, álcool 2-
feniletil, ácido 2-hidroxibenzóico-metil-éster, carvona, trans-anethol,
eugenol, isoeugenol, bi-onona, a-bergamotol, fitol (BUCHBAUER et
al., 1992), vinte e um aminoácidos (GAVASHELI et al., 1974) e um
glicosídeo cianogênico ginocardinina (SPENCER e SEIGLER, 1984).

A busca por novos produtos para as indústrias farmacêuticas e
agroquímicas é um processo contínuo, tendo importância ano após
ano. A exploração de substratos naturais constitui a estratégia de
maior sucesso para a descoberta de novas moléculas de importância
industrial e biotecnológica.

É importante destacar que a produção destes compostos na planta
também estão associados aos diferentes ambientes em que a planta
da P. incarnata é cultiva, deste modo, o ajuste de locais de cultivo
que resultem em maior rendimento de óleo essencial e
consequentemente de metabólitos secundários torna-se fonte de
interesse das empresas que atuam neste segmento. Partindo deste
contexto, objetivou-se com o presente estudo avaliar a influência
dos sistemas de cultivo convencional e agroflorestal sobre a produção
o desenvolvimento das plantas de P. incarnata, produção de matéria
seca e óleos essenciais.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O experimento foi desenvolvido coma espécie Passiflora
incarnata L.,  com início do estudo realizado no Laboratório de
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Campo ‘Centro de Produção de Mudas Florestais’ Campus
Experimental Vulcano da Faculdade de Agronomia e Engenharia
Florestal - FAEF, na cidade de Garça – SP, onde foi efetuado o
processo de deposição de substrato nos balainhos, organizados em
um espaço arejado, com sombra e recebendo irrigação constante
e realização da semeadura. Foram utilizadas duas sementes em
cada balainho e subsequente a germinação das sementes, realizou-
se o desbaste deixando apenas a mais vigorosa. Após o crescimento
vegetativo (mudas com 30 a 40 cm), as mudas foram padronizadas
e selecionadas para serem levadas ao local de cultivo: ambiente
convencional e agroflorestal.

Foram utilizados dois tratamentos com (T1 – ambiente de cultivo
convencional e T2 – ambiente de cultivo agroflorestal), com 13
repetições e três mudas por parcela, totalizando 39 mudas por
tratamento. Após o preparo, as mudas foram encaminhadas para
dois ambientes de cultivo situados na FAEF, onde forma plantadas
com espaçamento de um metro de distância entre plantas, no abiente
convencional (Figura 1)  e no ambiente de produção agroflorestal
Ernst Götsch onde foram plantadas de forma distribuida e dispersadas
sendo o seu tratamento mais amplificado dentro do espaço da
agrofloresta, ambas delineamento em blocos casualizados plantadas
com estacas de bambu, como tutor (Figura 2).

Figura 1. Ambiente de produção convencional (T1)
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Figura 2. Ambiente de produção agroflorestal (T2)

Para ambos os tratamentos foram realizadas análises de
crescimento e desenvolvimento vegetativo das plantas de P.
Incarnata. Os dados obtidos foram submetidos a análise descritiva,
em que os valores apresentados representam a média geral dos
tratamentos.
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2.2 RESULTADOS

Existem muitas técnicas de cultivo utilizadas para exploração
comercial do maracujá no Brasil, no entanto, estas técnicas de
cultivo e informações sobre o manejo das plantas em campo estão
direcionadas para outras espécies de Passiflora, as quais são
diferentes das técnicas apropriadas para o manejo da P. incarnata.
Levando em consideração que esta cultura ainda não apresenta
uma maior difusão entre os produtores, são escassas as
informações de manejo descritas na literatura relacionadas à
melhor época de plantio, manejo de preparo de mudas, condições
ideais de solo e condução, manejo de adubação, irrigação e
aspectos fitossanitários a serem observados para P. incarnata.

Deste modo, todas as informações referentes a exploração
destas plantas em campo, sejam positivas ou negativas, serviram
de auxílio para ajuste de sua exploração. Ou seja, servem para
fortalecer ainda mais sua exploração comercial e ajudar os
produtores a aplicarem manejos que vão ao encontro da exigência
das plantas. A aplicação de práticas conservacionistas de cultivo,
como a exploração da cultura em ambiente agroflorestal, tem
papel importante quando relacionadas à minimização de estresse
das plantas em campo, além de servirem para melhorar as
características físicas e químicas do solo. Outro apelo que reforça
a importância do ambiente florestal na exploração de plantas
medicinais, é garantir que a mesma será produzida com a
intervenção mínima de insumos externos.

Neste presente estudo, a P. Incarnata  no ambiente
agroflorestal obteve um desenvolvimento enriquecedor ,entre 39
mudas plantadas neste ambiente,27 permaneceram saudáveis e
nutridas,tanto que 1 dessas plantas chegou a alcançar 9 ramos,
com altura de 1,31cm. Como outras plantas alcançaram 1,39cm ;
1 metro; 85cm. As menores plantas do tratamento alcançaram 17
e 22 cm. A média da altura das 27 espécies P. Incarnata no
ambiente agroflorestal alcançou 58,74cm. Resultando uma
favorável continuação de fonte de pesquisa, estudo para soluções
impostantes e com finalidades benéficas, assim como, para a
crescente indústria brasileira.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A condução do estudo foi fortemente influenciado pelas condições
climáticas, sobretudo pela falta de chuvas no período de
desenvolvimento das plantas, fato que acarretou morte das plantas
em ambos os ambientes de cultivo, mesmo o ambiente de cultivo
agroflorestal possuindo condições edáficas mais propícia para cultivo
das plantas que o convencional. Recomenda-se, deste modo, a
exploração desta cultura dentro do período chuvoso ou manejadas
com auxílio de irrigação.
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RESUMO

Nos últimos 250 anos, a concentração de dióxido de carbono
(CO

2
) na atmosfera tem aumentado significativamente,

principalmente decorrente da queima de combustíveis fósseis
(derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração
de energia com o início da era industrial, sendo que um pouco mais
da metade de todo este excedente permanece na atmosfera causando
o fenômeno de efeito estufa e por consequência o aquecimento
global. Estimativas indicam que a temperatura global até o final do
século XXI pode aumentar aproximadamente de 02 e 06 °C. Levando
a um aumento significativo das temperaturas dos ecossistemas
aquáticos, tanto hídrico como marinho. Portanto, o cenário futuro
previsto, mantendo os atuais níveis de emissão de CO

2
, é

extremamente preocupante. Neste contexto, a presente revisão
bibliográfica pretende reunir as informações obtidas sobre
experimentalmente a influência do aumento da temperatura do
ambiente aquático sobre os aspectos reprodutivos, crescimento e
análise histopatológica em teleósteos dulcícolas. O presente trabalho
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irá reunir informações importantes sobre os efeitos do aquecimento
global neste importante grupo de organismo aquático.

Palavras-chave: Dióxido de carbono; Mudanças climáticas; Peixes
dulcícolas; Revisão bibliográfica

ABSTRACT

In the last 250 years, the concentration of carbon dioxide (CO
2
)

in the atmosphere has increased significantly, mainly due to the
burning of fossil fuels (derived from petroleum, mineral coal and
natural gas) for power generation with the beginning of the industrial
era, being that a little more than half of all this surplus remains in
the atmosphere causing the greenhouse effect and consequently
global warming. Estimates indicate that the global temperature until
the end of the 21st century may increase by approximately 02 and
06 ° C. Leading to a significant increase in the temperatures of
aquatic ecosystems, both water and marine. Therefore, the expected
future scenario, maintaining the current levels of CO

2
 emissions, is

extremely worrying. In this context, the present bibliographic review
intends to gather the information obtained about experimentally
the influence of the increase of the temperature of the aquatic
environment on the reproductive aspects, growth and
histopathological analysis in sweet teleosts. This work will gather
important information about the effects of global warming on this
important group of aquatic organisms.

Keywords: Carbon dioxide; Climate changes; Freshwater fish;
Literature review

1. INTRODUÇÃO

Mudanças climáticas já é uma realidade para a população humana
mundial e são evidenciadas diariamente como parte do nosso dia a
dia, como por exemplo, ameaças a infraestruturas de cidades,
diminuição da produtividade da agricultura, alteração da dinâmica
dos oceanos, destruição de habitats e perda de biodiversidade,
colocando sérios riscos à estabilidade econômica global. As mudanças
climáticas são decorrentes da emissão excessiva de gases de efeito
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estufa como o metano (CH
4
) e principalmente o dióxido de carbono

(CO
2
) através de processos antropogênicos como desmatamento,

descarte de resíduos sólidos (lixo), queima de combustíveis fósseis
(derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural) para geração
de energia, atividades industriais e transportes ou práticas
insustentáveis em agricultura e pecuária (PACHECO & HELENE, 1990).

Nos últimos 250 anos, a concentração de dióxido de carbono
(CO

2
) na atmosfera aumentou significativamente, sendo que metade

deste aumento ocorreu nos últimos 30 anos (LE QUÉRÉ et al., 2013).
Contabiliza-se que cerca de 10 Gt de carbono na forma de CO

2
 e de

outros gases são liberados para a atmosfera anualmente. Os níveis
de CO

2
 na atmosfera passaram de 278 ppm, no nível pré-industrial,

para 391 ppm, no final de 2011 (CONWAY & TANS, 2012), sendo que
um pouco mais da metade de todo este excedente permanece na
atmosfera causando o fenômeno de efeito estufa e por consequência
o aquecimento global, que é o aumento da temperatura média da
camada de ar próxima à superfície da Terra e dos oceanos (SABINE
et al., 2004). E o restante do CO

2
 excedente tem sido absorvido

pelos oceanos, causando o fenômeno de acidificação oceânica
(SABINE et al., 2004).

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC -
International Panel on Climate Change) divulgou em seu Terceiro
Relatório de Avaliação que a temperatura média da atmosfera tem
aumentado em 0,6 ± 0,2 °C em comparação com valores da era pré-
industrial. Estimativas do IPCC têm indicado que até o final do século
XXI (2100) a temperatura global pode aquecer entre 1,4 e 5,8 °C
(IPCC, 2007). Como consequências do aumento da temperatura média
atmosférica global no ambiente, esperam-se, entre outras
consequências, mudanças nos padrões da precipitação (aumento da
intensidade e da variabilidade da precipitação), o que poderá afetar
significativamente a disponibilidade e a distribuição temporal da
vazão nos rios e o aumento significativo das temperaturas dos
ecossistemas aquáticos, tanto hídrico como marinho (ANA, 2010).
Portanto, o cenário futuro previsto, mantendo os atuais níveis de
emissão de CO

2
, é extremamente preocupante.

O aumento significativo da temperatura nos ecossistemas
aquáticos pode ter consequências drásticas nos processos fisiológicos,
afetando, por exemplo, mudanças nos períodos e no sucesso
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reprodutivo, alterações no recrutamento, nas taxas de crescimento
e de mortalidade e, finalmente, na distribuição geográfica de
espécies (FREDERICH & PÖRTNER, 2000; PRÖTNER, 2002).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A presente pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão
bibliográfica sobre os efeitos das mudanças climáticas em teleósteos,
utilizando várias publicações científicas da base de dados Elsevier,
Scopus Springer Science e Scielo.

2.1 Revisão bibliográfica

Neste contexto, vários estudos estão sendo realizados com o
intuito de elucidar os efeitos do aumento da temperatura sobre a
reprodução e crescimento nos mais diversos habitats e organismos.
Entretanto os organismos pecilotérmicos são os mais influenciados
pelo aumento da temperatura já que tais organismos são afetados
através da diminuição da solubilidade do oxigênio dissolvido na água,
ao mesmo tempo em que há um aumento na demanda metabólica
(OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2014). Dentre os organismos pecilotérmicos,
os peixes se destacam por estarem sujeitos a flutuações de
temperatura diária e sazonal, serem componentes numerosos da
trama trófica e serem muitas vezes importantes comercialmente.
Assim, o aquecimento global ou qualquer outro evento que envolva
o distúrbio da temperatura pode levar tais organismos a uma situação
de estresse, sendo assim considerados ótimos modelos para estudos
dos efeitos do aquecimento global.

Pankhurst et al. (1996) evidenciou em seus experimentos com a
truta arco-íris Oncorhynchus mykiss que elevadas temperaturas têm
um efeito deletério na ovulação, produção de ovos e fertilidade,
mas têm efeitos equívocos sobre os parâmetros endócrinos associados
à vitelogênese, sugerindo que os efeitos da s altas temperaturas são
exercidos principalmente em processos associados com a maturação
final e a ovulação em vez da vitelogênese. O estudo realizado por
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Gagliano et al. (2007) observou que em Pomacentrus amboinensis a
temperatura determina a intensidade da mortalidade seletiva e a
reprodução da espécie. Onde a temperaturas superiores a 31 °C a
sobrevivência das larvas foi praticamente inexistente e a reprodução
dos adultos foram significativamente reduzida, sendo este padrão
explicado pela reduzida capacidade alostática de gametas e embriões
perante mudanças sutis de temperatura de manutenção. A revisão
bibliográfica de Pankhurst e King (2010) descreve que a exposição
de salmonídeos em altas temperaturas durante a fase de maturação
gonadal compromete a esteroidogénese gonadal, retardando ou
inibindo o período pré-ovulatório da produção do andrógeno para o
MIS (esteroide indutor da maturação), ocorrendo o atraso no processo
vitelogênico e consequente diminuição da prole.

Com relação ao crescimento de peixes Árnason et al. (2009) em
seus experimentos com linguado Scophthalmus maximus em seis
diferentes temperaturas (10, 13, 16, 19, 22 e 25 °C) observaram
que houve um aumento gradativo da taxa de crescimento e uma
diminuição da taxa de conversão alimentar até os 19 °C e que em
temperaturas superiores a taxa de crescimento diminuiu
significativamente e a taxa de conversão alimentar aumentou na
mesma proporção do crescimento. Resultados bem semelhantes
foram encontrados por Ruyet et al. (2010) para seabass europeu
(Dicentrarchus labrax) do qual em temperaturas acimas de 25 °C o
crescimento e o ganho em massa diminuíram aproximadamente 10
% em comparação a menores temperaturas. Entretanto Green & Fisher
(2004) mostraram que larvas de Amphiprion melanopus apresentaram
maior taxa de crescimento, maior ganho de massa corporal e maior
taxa de natação em temperaturas mais elevadas.

3. CONCLUSÃO

Com base na revisão da literatura disponível foi possível verificar
que o aumento significativo da temperatura nos ecossistemas
aquáticos pode ter consequências devastadoras nos processos
fisiológicos de peixes dulcícolas, tal como, mudanças nos períodos e
no sucesso reprodutivo, alterações no recrutamento, nas taxas de
crescimento e de mortalidade e na distribuição geográfica dessas
espécies.
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RESUMO

Em todo o país as plantas daninhas são causadoras de diversos
problemas no âmbito rural, contudo, o que se reconhece como
daninha em um país, pode ser fonte essencial de alimento e terapia
em outros países, o conceito de praga só se emprega quando não há
controle e consequentemente prejuízo em algo, nota-se que nem
toda espécie considerada maléfica, realmente é, muitas vezes com
enorme potencial escondido e pouco difundido por entre os
produtores rurais e habitantes em geral do país em que essa espécie
é considerada daninha.
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Palavras chave: Conceito; daninha; malefícios; prejuízo; rural;
controle.

ABSTRACT

Throughout the country, weeds are the cause of several problems
in rural areas, however, what is recognized as harmful in one country,
can be an essential source of food and therapy in other countries,
the pest concept is only used when there is no control and
consequently damage to something, it is noted that not all species
considered to be harmful, really are, often with enormous hidden
potential and little disseminated among rural producers and
inhabitants in general of the country in which this species is
considered harmful.

Key-words: Concept; weed; harm; loss; rural; control.

1. INTRODUÇÃO

Ervas daninhas, são plantas que aparecem em locais e momentos
indesejados, assim como o Picão-preto (Bidens pilosa) que muitas
vezes é considerado como praga. Apesar disso, cabe ressaltar que
todas as plantas têm sua importância, seja medicinal, alimentícia,
econômica ou até mesmo controle de outras espécies por seu efeito
alelopático.

O termo alelopatia foi descrito por Molisch e funde duas palavras
de origem grega allelon = de um para outro, pathos = sofrer. Alelopatia
é o termo que define a influência que um indivíduo tem em relação
ao outro, independente de ser maléfico ou benéfico e se realiza por
meio de moléculas produzidas e liberadas no meio por alguma planta.
(Rizvi et al., 1992).

O Efeito alelopático, muitas vezes se apresenta pela utilização
de palhadas selecionadas para beneficiar culturas específicas, mas
também ocorre com a planta em seu pleno vigor, como por exemplo,
o amendoim, plantado entre safras de cana para nitrogenar o solo,
este efeito é conhecido como efeito alelopático. (SZCZEPANSKI 1977)

O objetivo deste artigo é reunir informações sobre o uso da Bidens
pilosa, convencionalmente tratada como planta daninha. Algumas
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características pouco conhecidas que serão esclarecidas neste estudo
são referentes a seu valor gastronômico, medicinal, efeitos
alelopáticos e formas de controle.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

A pesquisa foi realizada utilizando uma revisão literária, a partir
de 3 livros: Manual de identificação e controle de plantas daninhas
(LORENZI, Harri), Plantas medicinais no Brasil: Nativas e Exóticas
(LORENZI, Harri; MATOS, F. J. Abreu) e Plantas alimentícias não
convencionais (PANC) no Brasil (KINUPP, Valdely; LORENZI, Harri),
utilizando também de artigos para complementar o conhecimento
obtido. O local de pesquisa se fez em uma escala um pouco maior,
trabalhando com a extensão da B. pilosa pela América Latina. A
confecção de um mapa também foi realizada para melhor ilustrar a
dispersão da planta pelo espaço trabalhado.

A escolha para os artigos deste estudo foram feitas a partir da
busca por locais que utilizassem da planta, principalmente com fins
medicinais. Todos os artigos e livros utilizados na confecção deste
trabalho datam desse século, fazendo com que os dados utilizados
sejam considerados bem atuais.

2.2 Resultados e discussão

A Bidens pilosa (também corresponde aos nomes populares Amor-
seco; carrapicho; carrapicho-de-agulha; carrapicho-de-duas-pontas;
carrapicho-picão; coambi; cuambri; erva-picão; fura-capa; guambu;
macela-do-campo; picão-amarelo; picão-das-horas; picão-do-campo;
picão-preto; pico-pico; piolho-de-padre), é uma planta herbácea
ereta, anual, ramificada, com odor característico, altura entre 50-
130 cm, nativa da américa tropical. Folhas compostas pinadas, com
folíolos de variados tamanhos e formatos. As flores se localizam na
parte terminal da planta. Frutos na cor preta, formato de aquênios
alongados e ganchos aderentes em uma das extremidades (LORENZI;
MATOS, 2008, p.122.)
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Propriedades medicinais

Muito difundido na região amazônica entre as aldeias
indígenas, o picão-preto é um excelente remédio alternativo para
o tratamento de angina (redução do calibre das artérias), diabetes
(insuficiência e/ou má absorção de insulina), disenteria
(gastroenterite causador de diarreia com sangue e/ou muco),
hepatite (degeneração do fígado), laringite (inflamação na região
das cordas vocais), verminose ( genérico de doenças causadas
por vermes) e hidropisia (acúmulo anormal de fluidos nas cavidades
corporais) (LORENZI; MATOS, 2008, p.122.).

Além disso, há também uma forte atividade antibacteriana
contra bactérias gram-positivas (NEVES et al, 1982, p.90.),
capacidade hepatoprotetora (CHIN et al, 1996 24(3-4): 231-240),
capacidade anti-inflamatória (CHIN et al, 1996 23(3-4): 273-278),
análises fitoquímicas resultam na composição ativa do picão-preto,
tendo como resultado derivados de poliacetilenos, tiofenos,
flavonoides, esteroides, ácidos graxos variados, taninos,
acetilenos, etc (BOHLMANN et al, 1983, 22:1281-1283) (BOHLMANN
et al, 1964, 97:2135-2138) (TAYLOR, 1998, p.315.)

Dessa forma, é necessário compreender que apenas a revisão
da literatura não basta para a compreensão desse estudo. A
confecção de mapas auxilia na exemplificação de áreas cujo a
pesquisa abrange, tornando a visualização mais simples, porém
completa. No mapa abaixo, pode-se visualizar os paises da America
em que a Bidens pilosa é utilizada como forma medicinal;

O mapa inserido exemplifica o foco de uso da B. pilosa em
toda a América, sendo os países: Cuba, Bahamas, México, Equador,
Peru, Panamá, Colômbia, EUA e no Bras il,  que ocorre
majoritariamente na região Sul e Amazônia (Santos, J.B; Cury,
J.P, 2011 apud Valdés & Rego, 2001). De tal modo permeia a visão
de como essa planta é mais utilizada na região da América Central,
principalmente em países subdesenvolvidos, devido a dificuldade
de acesso à saúde. O mapa elaborado tem portanto, dados sobre
a densidade do uso, porém não quantas pessoas de fato utilizam
da planta.
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Valor nutricional

Nativa da américa tropical, mas que hoje se apresenta em quase
todos os países com clima tropical e subtropical, em vários países a B.
pilosa é cultivada para alimentação, assim como qualquer outra
hortaliça que estamos acostumados, como por exemplo Nigéria, Benin,
Indonésia, Moçambique, México, Filipinas e Índia. (BHATT et al, 2009)

Apesar desta enorme incidência em todo globo terrestre, grande
parte dos brasileiros desconhece os benefícios que a Bidens pilosa
traz nas refeições, cada 100g da planta pode conter, manganês (11,8
mg), fósforo (710 mg), ferro (15,3 mg), boro (2,5 mg), cobre (0,1g),
cálcio (1.354 mg), magnésio (658 mg), sódio (393 mg), água (85g),
calorias (43 kcal), proteína (3,8g), gordura (0,5g), carboidrato (8,4g),
fibras (3,9g) e betacaroteno (1800 ìg) (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968) (KINUPP; LORENZI, 2019, p. 174-175.)

Efeito alelopático

O efeito inibitório é claramente o maior potencial alelopático
da Bidens pilosa, segundo estudos realizados na Universidade Federal
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de Viçosa. Nas tabelas abaixo pode-se notar claramente que o uso
do extrato aquoso de B. pilosa tem capacidade de atrasar
exponencialmente o desenvolvimento de várias espécies vegetais,
tanto em sua germinação, como continuação de crescimento.
(GUSMAN, et al. 2011)

Um estudo realizado na Universidade Federal de Viçosa,
demonstra que o extrato aquoso de bidens pilosa apresenta grande
potencial alelopático, causando desaceleração na germinação e
crescimento em diversas espécies vegetais (GUSMAN et al 2011)

Formas de controle

A Bidens pilosa é uma planta com crescimento agressivo e
prolongado, por conta disso, é indispensável seu manejo e controle.
Em áreas de pequeno porte e com pouca incidência pode-se utilizar
meios mecânicos como roçadeira e enxada, tendo grande êxito,
contudo, em áreas de maior escala e incidência, indica-se o uso de
herbicidas, levando em conta seu estágio de crescimento.

Pré-emergente - alachlor; alachlor + atrazine; ametryn; ametryn
+ clomazone; amicarbazone; atrazine; atrazine + simazine; atrazine
+ s-metolachlor; bromacil + diuron; carfentrazone + clomazone;
clomazone; clomazone + hexazinone; diclosulam; diuron; diuron +
hexazinone; flazasulfuron; hexazinone; imazapic + imazethapyr;
imazaquin; metribuzin; prometryn; sulfentrazone; tebuthiuron. (Alta
suscetibilidade e” 95%)

POS inicial - ametryn; ametryn + clomazone; amicarbazone;
ammonium-glufosinate; atrazine; atrazine + simazine; atrazine + s-
metolachlor; bentazon; bentazon + imazamox; bentazon + paraquat;
bromacil + diuron; chlorimuron-ethyl; cloransulam-methyl; diquat;
diuron; diuron + hexazinone; diuron + paraquat; 2,4-D amine; 2,4-D
amine + picloram; flazasulfuron; fluazifop-p-butyl + fomesafen;
fomesafen; glyphosate; glyphosate + imazethapyr; hexazinone;
imazapic + imazethapyr; iodosulfuron-methyl; mesotrione;
metribuzin; metsulfuron-methyl; MSMA; nicosulfuron; paraquat;
pyrithiobac-sodium; saflufenacil; tembotrione; triclopyr;
trifloxysulfuron-sodium. (Alta suscetibilidade e” 95%)

POS tardia - ammonium-glufosinate; 2,4-D amine; 2,4-D amine
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+ picloram; glyphosate; glyphosate + imazethapyr; iodosulfuron-
methyl; MSMA; triclopir. (Alta suscetibilidade e” 95%)

Planta adulta - ammonium-glufosinate; 2,4-D amine; 2,4-D amine
+ picloram; glyphosate; glyphosate + imazethapyr; triclopyr. (Alta
suscetibilidade e” 95%) (LORENZI, 2014, p. 58,59)

3. CONCLUSÃO

Apesar de sua agressividade e adaptabilidade a quase qualquer
tipo de clima e solo, o picão-preto é uma planta que deve ser
conhecida mais a fundo pelos proprietários de áreas rurais, pois o
fácil acesso e variados benefícios (medicinal, nutricional e alelopatia)
se perdem em meio ao conceito semi-errôneo de planta daninha.
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RESUMO

Os saberes tradicionais estão vinculados a diversas raízes tanto
culturais quanto tradicionais, e são carregados por gerações e
estudadas cada vez mais pela etnobotânica. Tentar entender como
é a dinâmica etnológica e botânica e de como a cada século há uma
nova compreensão e utilização desse conhecimento, é possível
perceber como a influência do meio ambiente também impõe novos
métodos e novos meios de utilização dos recursos naturais. Assim
como, a religião tem um papel fundamental na utilização da medicina
alternativa e de como o mercado fitoterápico vem ganhando
ascensão, e como novas linhas de design arquitetônico trás para
meio uma nova percepção do meio natural.

Palavras chave: botânica, etnologia, medicina alternativa.
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ABSTRACT

Traditional knowledge is linked to diverse cultural and traditional
roots, and is carried on for generations and studied more and more
by ethnobotany. Trying to understand the ethnological and botanical
dynamics and how each century has a new understanding and use of
this knowledge, it is possible to see how the influence of the
environment also imposes new methods and new means of using
natural resources. Likewise, religion has a fundamental role in the
use of alternative medicine and how the herbal medicine market is
gaining rise, and how new lines of architectural design bring a new
perception of the natural environment.

Keywords: botany, ethnology, alternative medicine.

1. INTRODUÇÃO

A etnobotânica é uma pauta importante para entendermos sobre
a relação entre a medicina e os saberes cotidianos. GARCIA (2017)
cita que as crianças já carregam alguns conhecimentos sobre as
plantas medicinais e seu uso, como chás de camomila e hortelã;
mas elas não o conhecimento sobre o que é etnobotânica. Esse estudo
mostrou como as crianças perceberem o vínculo com a botânica e
de como aquele conhecimento transpassa da sala de aula para o
cotidiano.

Nas plataformas digitais isso também é inserido, como no Youtube
que se pode ter acesso a diferentes conteúdos sobre o uso medicinal
ou até mesmo em cuidados estéticos. Como a produtora de conteúdo
digital Nátaly Neri de 25 anos, formada em Ciências Sociais, e que
reside em São Paulo, que aborda diversos assuntos ou como ela
resume seu conteúdo:

 “Esse canal fala sobre raça, gênero, sociedade, sustentabilidade,
slow living, amores, beleza, e tudo o que uma jovem interessada
em melhorar sua vida e a realidade ao seu redor poderia se
interessar.”

No canal da produtora digital um dos diversos temas abordados
é o consumismo, com isso ela ensina tônicos faciais caseiros, máscaras
faciais, receitas para limpeza de pele e tudo com produtos naturais.
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Assim, cuidados pessoais se tornam mais acessíveis e mais sustentável
a nova era, e é possível perceber o avanço da interrelação entre
etnobotânica e cuidados alternativos, sejam eles terapêuticos, como
ela aborda no uso da aromaterapia, ou por receitas para cuidados
pessoais.

Outro ciclo inserido é no religioso como na Wicca, que como
segundo Cunninghan (2007) os bruxos respeitam a terra, a vida e o
poder e a utilizam com respeito. E isso mostra como é a relação
entre o cuidado e o uso do meio. Conhecendo o geral da religião se
trata na diversidade e na liberdade dos Wiccanos nesse meio religioso,
mas com consciência de seus atos e na utilização da natureza e o
ciclo agrícola da terra, num conjunto para intercepção pessoal.
(Karina, 2010)

Todos esses meios influenciaram o mercado farmacêutico, e
podemos ver como a fitoterapia ajuda a farmácia na produção de
novos medicamentos e como ambos se ajudam na implementação
de novos métodos. (Bianchi, 2012). Os produtos sintéticos e
fitoterápico não são opostos e sim análogos, podendo ajudar em
diversos aspectos na saúde humana ou até mesmo animal.

Além da influência no mercado fito terapêutico e farmacêutico,
o estudo das plantas medicinais influencia no meio de conservação,
onde grandes iniciativas ligadas a estudos ecológicos como a EMBRPA
e o IBAMA, incrementam cada vez mais pesquisas e estudos do uso
desse meio e sua preservação. (COSTA, 2010)

2. DESENVOLVIMENTO

O presente estudo foi realizado na mesorregião metropolitana
de São Paulo, microrregião de São Paulo na Região do ABC Paulista
através de questionário na plataforma Google Forms que foi
compartilhados em diferentes redes sociais, tentando abranger um
público diverso.

Durante o passar do levantamento e dos questionários
admitidos os usuários adquiriram curiosidade sobre o assunto.
Podendo assim, entender que os conhecimentos populares
influenciam no avanço medicinal e que cada vez mais deve ser
mantido no cotidiano.
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As espécies citadas de maioria são nativas, e com características
de área tropical e subtropical. As espécies mais aparentes são as de
fácil acesso, como encontradas em supermercados e feiras como o
Cravo e o Chá verde, ou até mesmo em casas de produtos naturais e
cereais. Em virtude disso algumas famílias estão continuamente
introduzindo meios mais naturais a seu cotidiano. Segue as espécies
citadas pelo público.

Nome comum Nome cientifico

Açafrão Curcuma longa

Agrião Nasturtium officinale

Alecrim Salvia rosmarinus

Alho Allium sativum

Amora Morus

Anis estrelado Illicium verum

Arnica Arnica montana

Aroeira Schinus terebinthifolia

Arruda Ruta graveolens

Babosa Aloe vera

Barba Timão Stryphnodendron

Boldo Peumus boldus

Café Coffea

Camomilia Matricaria chamomilla

Canela Cinnamomum verum

Cannabis Cannabis sativa

Capim Santo Cymbopogon citratus

Cardo Mariano Silybum marianum

Carqueja Baccharis trimera

Cebola Allium cepa

Chá verde Camellia sinensis (Banchá = chá verde

                            torrado e Matcha)

Citriodora Corymbia citriodora
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Citronela Cymbopogon

Coentro Coriandrum sativum

Copaíba Copaifera langsdorffii

Cravo Dianthus caryophyllus

Cúrcuma Curcuma longa

Emburana Commiphora leptophloeos

Erva de São João Hypericum perforatum

Erva Doce Pimpinella anisum

Erva Mate Ilex paraguariensis

Espinheira Santa Maytenus ilicifolia

Eucalipto Eucalyptus

Feno Grego Trigonella foenum-graecum

Fumo de Rolo Nicotiana tabacum L.

Funcho Foeniculum vulgare

Gengibre Zingiber officinale

Gerânio Pelargonium

Goiaba Psidium guajava

Guaco Mikania glomerata

Guaraná Paullinia cupana

Hibisco Hibiscus

Hortelã Mentha spicata

Flor-de-coral Jathopa multifida 

Lavanda Lavandula

Limão Citrus x limon

Lipia Lippia alba

Louro Laurus nobilis

Manjericão Ocimum basilicum

Maracujá Passiflora edulis

Mastruz Dysphania ambrosiodes

Melissa/Erva cidreira Melissa officinalis

Mulungu Erythrina verna

Orégano Origanum vulgare
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Pariparoba Piper umbellatum

Picão Preto Bidens pilosa

Pitangueira Eugenia uniflora

Poejo Mentha pulegim

Prímula Primula obconica

Rícino Ricinus communis

Romã Punica granatum

Rosa Branca Rosa x alba

Saião Kalanchoe

Salsa Petroselinum crispum

Salsaparrinha Smilax aspera

Salvia Salvia officinalis

Sene Senna alexandrina

Tanchagem Plantajo major

Tea Tree Melaleuca alternifolia

Trifolium Trifolium repes

Valeriane Valeriana Officinalis

Uma observação recorrente, é que esses conhecimentos
tradicionais sempre favorecem o cuidado pessoal, os usuários
conseguem sentir mais eficácia em um produto natural e ter mais
confiança sabendo que não há introdução de produtos químicos.
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Levando esses cuidados pessoais e de bem estar em foco principal,
podemos ver que a influência de utilizar os recursos naturais é um
costume tradicional passado de geração em geração. Onde pouco
mais de 86% dos utentes conhecem as finalidades medicinais por
decorrência familiar.

Além do apoio tradicional familiar, um material que auxilia na
expansão dos conhecimentos tradicionais ali vinculados a uma
geração, podem ser ampliados com o uso da internet. Dos quais
mais de 83% recorrem ao uso de blogs, sites, páginas, revistas para
sanarem suas dúvidas perante a algum uso ou espécie a ser utilizada.

2.1. Plataforma utilizada

No levantamento presente, foi utilizado a plataforma Google
Forms, o qual todos os links para as presentes respostas seguiram de
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conversas em grupos, páginas, conhecidos, escolas, e redes sociais.
Assim, tanto as dúvidas ou questionamentos sobre as espécies que
poderiam ser citadas foram expostas por tais canais de comunicação.

2.2. Dúvidas do público

Entrando em contato com o público, houve uma troca de
informações para fins de uso pessoais, como em algumas famílias
que sempre desde novos utilizam os chás medicinais ou receitas para
fins estéticos também. Há muito conhecimento a ser explorado e
compartilhado cada vez mais, podendo resgatar tradições antes
perdidas pelo tempo.

2.3. Resultados e discussão

É perceptível que com o passar dos anos os métodos de uso de
matéria prima natural foram modificados, assim grande parte dos
respondentes ainda fazem grande uso de chás, mas com o passar
das novas gerações introduziram o uso de óleos essenciais. Mostrando
que a busca por usos mais orgânicos e sustentáveis é gradativamente
crescente e influenciável nos mercados consumidores, fazendo com
que os meios se modifiquem e inovem nos consumos.

3. CONCLUSÃO

Dado o exposto, a percepção que se pode tirar sob o levantamento
é que ao passar das décadas a sociedade tem tentado introduzir
meios mais sustentáveis e orgânicos para o cotidiano. Com isso, os
saberes tradicionais estão sendo cada vez mais resgatados e passados
a diante, e adotando para novas práticas e novos usos.

Carregando assim, costumes e tradições da cultura da Umbanda,
e que a Wicca tem grande avanço nessa parte também, pois influencia
no meio de uso e de responsabilidade pelo meio.
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RESUMO

O Inventário realizado em arborização urbana vem ganhando
espaço como forma de analisar informações que podem caracterizar
na tomada de decisões, melhorando a condição da arborização e
reduzindo gases do efeito estufa, contribuindo para a ciclagem do
ar, do ciclo hidrológico e qualidade de vida. Além de contribuir com
a esfera ambiental, mantendo características da vegetação original
da região favorecendo a fauna que reside no habitat urbano.

Palavras chave: Amostral, Coleta, Espécies e Levantamento
arbóreo.

ABSTRACT

The Inventory carried out in urban afforestation has been gaining
space as a way to analyze information that can characterize in
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decision making, improve the condition of afforestation and
greenhouse gases, contributing to the air cycling, the hydrological
cycle and quality of life. In addition to contributing to the
environmental sphere, maintaining the characteristics of the original
vegetation of the region favoring the fauna that resides in the urban
habitat.

Keywords: Sampling, Collection, Species and Arboreal survey.

1. INTRODUÇÃO

Em relação ao tema de arborização urbana, nos últimos anos
tem sido um ponto no qual está se desenvolvendo de forma ampla
pois é um fator no qual contribui diretamente para a redução do
efeito do aquecimento global e dando maior conforto aos viventes
de centros urbanizados.

Um importante ponto abordado nesse estudo é em relação ao
fator na qual a arborização urbana implica na característica visual e
conforto em ruas, parques, praças ou jardim partícula (Lombardo,
1990).

Outro importante ponto é a relação com as interações que os
aspectos da arborização implicam nos sentidos físico e psicológico
que são fatores que influenciam a qualidade de vida (Bortoleto, 2004).

Com o surgimento da energia elétrica e maior migração das
pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições
de vida, fez com que a expansão imobiliária e o rápido crescimento
dos centros, ocorresse sem planejamento, assim as vegetações
restantes foram por muitas suprimidas pela competição de espaço e
desenvolvimento. Com a pavimentação, construção de linhas elétricas
e preconceito por parte de uma parte da população as árvores de
porte médio e grande foram derrubadas (Pivetta & Filho, 2002).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Aspectos da arborização

Os diferentes sistemas de ecossistemas apresentados em um
perímetro urbano criam aspectos ambientas harmônicos e condições
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de aspectos ambientais naturais recriados pela mão humana, com o
intuito de recriar condições parecidas com o meio ambiente (Bechara,
Topanotti & Silva, 2015).

Uma das funções da arborização urbana além de trazer conforto
térmico visa diminuir e preservar os recursos que sofreram
interferência do crescimento descontrolado da urbanização, na qual
causou impactos ao ambiente, dessa maneira a arborização é usada
para proteção desses locais, tais como recurso hídrico, recurso muito
usado nas cidades e que nas últimas décadas vem sofrendo com
poluições e diminuição do ciclo hidrológico. Na composição da
arborização pode-se utilizar em grande parte da vegetação espécies
nativas que ajudam a manter a característica da vegetação originaria
e avifauna que reside nas imediações (Bechara, Topanotti & Silva,
2015).

A importância de se ter uma vegetação em centros urbanos
caracteriza uma enorme importância para a cidade. Portanto como
descrito por (Pivetta & Filho, 2002) a presença de vegetação arbórea
resulta em benefícios para população, avifauna e meio ambiente;
tais vantagens são: Diminuição de ruídos, reduz e muda o fluxo de
ventos, sequestra CO

2
, reduz a temperatura, fornece alimentos e

abrigos para avifauna, agrega beleza e valor econômico ao local.

Com relação ao Estatuto da Cidade possuem leis complementares
relacionadas a arborização que estão descritas na Constituição
Federal, os artigos 182 e 182, disponibilizam de normativas básicas
para os municípios para se embasarem na elaboração de planos que
visão desenvolvimento urbano sustentável usando e protegendo os
recursos naturais disponibilizados no local de seu perímetro, porem
algumas vezes essas diretrizes não som empregadas (Pires, Melo,
Oliveira, & Xavier-Santos, 2010).

2.2 Impactos urbanos no ambiente

As avaliações dos impactos que os perímetros urbanos já
implantados causa no meio ambiente são de suma importância, para
que a vegetação venha se desenvolver com maior eficiência, devesse
executar as avaliações de ações impactantes causadas pelo homem,
ações mitigadoras e ações de recuperação que estão ocorrendo no
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local. São ferramentas para analisar a qualidade e quantidade do
desenvolvimento tanto da qualidade da vegetação quanto a
urbanização (Pires, Melo, Oliveira, & Xavier-Santos, 2010).

Um dos maiores fatores de agravamento que o homem gerou no
meio ambiente foi a criação de cidades, uma das maiores causadoras
de impactos diretos e indiretos levando a  degradação da paisagem
e poluição do meio como um todo  (Monteiro, 1976).

2.3 Clima/Conforto

De acordo com EMBRAPA uma árvore de porte grande ao transpirar
resulta em uma diminuição da temperatura do meio, podendo se
comparar a quatro equipamentos de ar condicionas.

Em São Paulo foi realizado um levantamento da quantidade de
floresta em M² (metros quadrados) por habitante, nesse levantamento
mostrou que em 2 bairros a concentração da metragem quadrada
por habitante ocasiona uma viação grande na temperatura e na
umidade do ar, os bairros comparados foram Morumbi com 48 m²/
habitante teve diferença de 10°C e 30% a mais na umidade relativa
do ar ao comparado com Itaquera com 2 m²/habitante (EMBRAPA,
2013).

A falta de arborização adequada nas cidades resulta em
características de deserto, na qual durante o dia fique quente e
seco e a noite fique frio e seco. Com esta variação de temperatura
ocorre a dilatação das vias asfaltadas levando ao aparecimento de
rachaduras, assim uma cidade como Campinas-SP que possui 400 m²
de superfície asfáltica distribuída em quase 53 km² de ruas, os danos
ocasionas pela dilatação e contração resulta em gastos médio de 15
reais/m², desta forma com uma arborização adequada a cidade de
Campinas poderia economizar R$ 800.000,00 por ano com reparos
em asfalto (EMBRAPA,2013).

  Conforme EMBRAPA as árvores possuem mecanismo de
transpirações, aproximadamente libera em média 300ml de água
por dia, em forma de vapor para cada metro cúbico de copa, ao
considerarmos que uma árvore adulta com altura de 10 metros tenha
média de 120 metros cúbicos  de copa, desta forma ela transpira
cerca de 400 litros de água por dia. Essa liberação por meio da
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transpiração ajuda no ciclo hídrico, pois o vapor d’água junto com
as partículas de poluição se aderem e vão acumulando-se nas nuvens,
condensando-se e resultando em chuva.

2.4 Plano de arborização

Com a formação dos centros urbanos e seu rápido
desenvolvimento associado a um conceito antigo de que locais com
vegetação arborização era visto como sem desenvolvimento. Essa
ação com o decorrer do tempo fez com que as pessoas se afastassem
da natureza, porem esse fator de afastamento pode ser revertido
com um projeto de arborização que contemple características
adequadas para cada localidade (Bortoleto, 2004).

Ao realizar um projeto de arborização devesse levar em
consideração fatos da fauna e flora da região, questões culturais,
climática e memorial da cidade. Desempenhando função de conforto
térmico, embelezamento, abrigo, local de reprodução, fonte de
alimentação, redução de gases poluentes, redução da velocidade de
ventos fortes, redução de barulhos e contribuindo para o ciclo
hidrológico (Bortoleto, 2004).

3. MATERIAL E MÉTODOS

Para realizar este inventario amostral, foi utilizado como base
um inventario anterior, no qual forneceu as características a serem
seguidas. Uso de fita métrica para coleta do CAP e posterior a
transformação em DAP com auxílio de uma calculadora, uma ficha
de coleta (podendo ser em papel A4 ou de forma digital). A coleta do
diâmetro foi feita a uma altura de 1,30 m, para plantas com
bifurcação abaixo do 1,30 era retirado a mediada de todas as
ramificações e na medida de 1,30 m, somados e feito uma média do
diâmetro. A forma de coleta foi seguida conforme inventario anterior.

Na coleta eram feitas a identificação da rua e do bairro, seguido
do número da residência, nome popular da espécie e DAP, porte HT,
índice de projeção de copa e estado (B, M e R).

No inventário realizado, o coeficiente de variação (CV) mostra a
quantidade de árvores por espécie, (HT) é a soma da altura total de
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cada espécie,  o DAP foi feito a média do diâmetro do tronco e
Índice de Projeção de Copa (IPC), metros quadrados cobertos pelas
copas.

4. RESULTADOS

O bairro JARDM MARIA MARTNS ZIGLIO possui em cobertura
arbórea uma área equivalente a 1,67 % de seu perímetro de 56.000
m², a questão da baixa quantidade de cobertura pode ser reflexo de
podas drásticas nas quais muitos moradores tem realizado de forma
imprudente.

O bairro JARDIM SILVIO ZIGLIO apresenta Índice de Projeção de
Copa (IPC) de 1,9% em relação as dimensões do bairro que é de
51.000 m². Assim como no anterior a baixa densidade do índice de
projeção de copa (IPC) e altura (HT) podem sofrer variações por
causa de podas drásticas, feita pelo próprio responsável pela
residência ou pela companhia elétrica.

O inventario realizado no município de Ibirarema S/P, ao separar
em bairros podemos observar a diferença tanto em variações do
número de quantidade de espécies, altura (HT), coeficiente de
variação (CV), e índice de projeção de copa (IPC).

No bairro JARDIM MARIA M. ZIGLIO a quantidade de espécies
levantadas foi de 22 com total de 235 indivíduos distribuídos pelo
bairro. No bairro JARDIM SILVIO ZIGLIO a quantidade de espécies foi
de 26 e 246 indivíduos 4 espécies a mais e 9 indivíduos a mais.

As espécies que mais se destacam pela quantidade, foram a
Murta e o Oiti. O Oiti por ser uma espécie arbórea de porte médio
não possui sistema radicular agressivo em comparação a outras
espécies, possui copa padronizada e aceita podas; por outro lado a
Murta que somadas dos dois bairros possuem um total de 171 plantas
esse fato ocorre pela questão de ser uma planta de porte pequeno,
maioria das pessoas ainda possuem preconceito com as árvores
pois veem como potencial para sujar o quintal, rachar calçadas
entre outros.

Em ambos os bairros a dispersão de espécies são baixas, existindo
muito de uma ou duas espécies resultando em baixa qualidade da
diversidade florística.
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Doença e pragas, durante as coletas em campo foram
identificados apenas liquens, musgos e erva de passarinho em poucas
quantidades e em poucos indivíduos, a visualização foi um tanto
quanto difícil, devido a decorrência do horário de coletas, as quais
foram realizadas no período noturno.

Danos ao tronco, a quantidade de lesões provocados por corte
de galharia fora da recomendada ocasiona diversas injurias em quase
todos os indivíduos, muitas dessas injurias ocorreram por poda
irregular e vandalismo. Pode-se observar que algumas mudas com
pouca lignificação possuíam tutores, os quais eram amarados com
arrame, fitas ou cordas.

Plantio de, deve haver em cada lote uma árvore ou a cada seis
metros, com distância de 5 m de esquinas, 4 m de poste de fiação e
iluminação, 3 m de placas de sinalização de trânsito, 1,5 m de bocas-
de-lobo e caixas de inspeção e 1,5m de guias rebaixadas para facilitar
acesso de veículos e cadeirantes.

Para plantio em baixo de rede elétrica, utilizar espécies de porte
baixo a médio que aceitem poda: Alecrim de campinas, Cássia,
Cerejeira, Escova de garrafa, falso barbatimão, Ipê branco, Magnólia
amarela, Oiti, Pata de vaca e Quaresmeira.

Plantio em locais sem fiação: Canafístola, Espatódea, Ipê
amarelo, Ipê roxo, Ipê flor verde, Pau ferro, Sibipiruna e Sapucaia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a arborização de vias públicas é de grande
importância para a qualidade de vida e manutenção da
biodiversidade, uma arborização urbana bem planejada contribui
em todos os âmbitos, desde questão turística e embelezamento da
cidade, quanto na qualidade de vida e meio ambiente.

Como visto no inventario muitas residências ainda não possuem
uma arborização adequada. Na qual a cidade como um todo deveria
assim como expressado no plano de manejo nenhuma espécie deve
ultrapassar 10% do total de indivíduos, 20% do mesmo gênero e
30% da mesma família botânica.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo uma revisão bibliográfica
de aspecto de prevenção de queimadas tanto nativas como de
plantações de florestas comerciais. Uma medida que está
contribuindo para um melhor planejamento e execução das tarefas,
com enfoque na construção de aceiros e educação ambiental.

Palavras-chave: prevenção, fogo, florestas

ABSTRACT

The present work had as objective a bibliographical revision of
aspect of prevention of burnings both native and commercial forest
plantations. A measure that is contributing to better planning and
execution of tasks, with a focus on the construction of fire breaks
and environmental education.

Key-words: prevention, fire, forest
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1. INTRODUÇÃO

O fogo é um dos principais causadores de danos florestais no
Brasil e no mundo, gerando perdas ambientais, econômicas, sociais
e até mesmo humanas (SANTOS et al., 2006). Apesar da ocorrência
do fogo estar atualmente relacionada à expansão da ocupação
humana, muitas comunidades vegetais naturais já conviviam com o
fogo antes da presença humana, pois o homem não é o único
responsável pelo fogo (GOLDAMMER, 1993).

Incêndio florestal é todo fogo que consome sem controle qualquer
tipo de vegetação viva ou morta, seja ele ocorrido de forma natural
ou por ações antrópicas. Os incêndios florestais provocam distúrbios
na paisagem e no ambiente. O fogo é um problema não só para as
florestas plantadas, portanto providências devem ser tomadas para
evitar o fogo e seus impactos (SOARES & SANTOS, 2002).

A ocorrência e a propagação dos incêndios florestais estão
fortemente associadas às condições climáticas. A intensidade de um
incêndio e a velocidade com que ele se propaga estão diretamente
ligadas à umidade relativa, à temperatura e à velocidade do vento.
A utilização de dados meteorológicos de boa qualidade é, portanto,
vital para o planejamento de prevenção e combate aos incêndios
florestais (NUNES et al., 2006).

Dentre as medidas preventivas de combate aos incêndios
florestais, a utilização de um índice de perigo confiável é de
fundamental importância dentro de um plano de preservação e
combate, por permitir a avaliação dos riscos, possibilitando a
adoção de medidas preventivas em bases mais eficientes e
econômicas (SOARES, 1985; BATISTA,2004; NUNES et al.,2007).O
combate aos incêndios florestais deve ter como finalidade e
eliminação ao menos de um dos componentes do triângulo do fogo,
ou seja, o material combustível, oxigênio ou o calor (SANT’ANNA
et al.,2007).

A proteção e redução dos incêndios florestais devem ser
realizadas de diferentes maneiras pela prevenção e pré-supressão.
Em meio a essas medidas, o uso de aceiros se destaca como um
método eficiente e viável de contenção e redução dos focos (RIBEIRO
et al., 2006).
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Conforme Batista  &  Soares  (1997), uma  das alternativas   para
se   diminuir   este   risco  ou diminuir  o  potencial  de  danos  dos
incêndios  é reduzir periodicamente a quantidade de material
combustível no interior dos povoamentos através da  construção  de
aceiros. A abertura de aceiros para a defesa de florestas é a técnica,
mas preconizada e universalmente utilizada para se evitar o avanço
do fogo, é uma prática ambiental em locais onde haja incidência de
incêndios e queimadas.

Para Ribeiro  et  al.,  (2006)  os  aceiros  são  uma alternativa
viável no meio   florestal, sendo muito  utilizado  em  Unidades  de
Conservação e margens de  rodovias, representando um valioso
instrumento   em   qualquer   plano   de   proteção contra incêndios
florestais.

Os aceiros tradicionais quebram a continuidade do material
combustível vêm sendo substituído pelo aceiro molhado, que
constituem na aplicação de produtos retardantes do fogo sobre o
material combustível, evitando, dessa forma, enormes gastos
econômicos e esforço físico durante o combate. O produto
proporciona por meio da liberação de água a transformação direta
do material combustível em carvão, evitando a liberação de gases
inflamáveis que contribuem para o pré-aquecimento, a combustão
em chamas e consequentemente a propagação do fogo (RIBEIRO et
al., 2006).

O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão sobre incêndio
florestal.

2. DESENVOLVIMENTO

A maioria das florestas mundiais tem sido submetida à ação do
fogo por milhares de anos. Diversos ecossistemas desenvolveram
adaptações, tornando-se resistente e de fato, podem ser beneficiados
pela ação do fogo (PYNE,1984). Por outro lado, os incêndios originados
do uso inadequado ou descuido no manuseio do fogo, têm provocado
inúmeros danos aos recursos florestais e ao meio ambiente como
um todo (BATISTA, 1990).

Mundialmente, estima-se que aproximadamente 350 milhões de
hectares de florestas sejam queimados anualmente. A extensão da
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área queimada seria equivalente ao tamanho da Índia (CABÁN, 2004).
Os prejuízos ambientais e econômicos são extremamente elevados,
sendo que as perdas sociais e ecológicas, praticamente, não chegam
a ser estimadas.

O Brasil tem sido alvo periódico de críticas de organizações
conservacionistas e de instituições governamentais de outros países,
com relação à falta de proteção de suas florestas contra o fogo.
Atualmente, todos os biomas brasileiros mostram-se fortemente
alterados com a diversidade biológica e diversidade de ecossistemas,
conta com a maior riqueza de fauna e flora, entre 10 e 20% das 1,5
milhões das espécies já catalogadas no mundo (MITTERMEIER, GIL e
MITTERMEIER, 1997; CÂMARA, 2001).

Inúmeras razões estão relacionadas com o aumento das
ocorrências dos incêndios florestais. Entre elas, estão as mudanças
nos padrões climáticos mundiais; a expansão humana e o consequente
aumento de populações localizadas próximas aos ambientes naturais;
as atividades desenvolvidas no uso e ocupação do solo; e as práticas
de exclusão do fogo em determinados ecossistemas (CABÁN, 2004).

Considerando que atualmente 90% dos incêndios são causados
por atividades humanas, eles podem representar uma ameaça real à
sustentabilidade de determinado ecossistema e prejudicar os esforços
globais de conservação de espécies e ambientes.

O fogo afeta todos os componentes do ambiente, como
vegetação, fauna, solo, água e atmosfera. A compreensão dos seus
efeitos positivos ou negativos ainda gera muita controvérsia. O maior
problema para o entendimento da ecologia do fogo é a grande
variação nas suas ocorrências e nos seus efeitos. Durante a ocorrência
de um incêndio muitos componentes do ambiente são alterados,
dificultando a identificação precisa das causas e de seus efeitos
(BENDELL, 1974; KOZLOWSKI e AHLGREN, 1974; CHANDLER et al.,
1983b; RIBEIRO, 1997).

O fogo pode variar em intensidade, frequência ou periodicidade,
duração, localização, forma e extensão. Os seus efeitos podem diferir
entre as espécies afetadas, durante as estações do ano, natureza do
material combustível, composição e conformação do solo. Além disso,
o fogo difere em ambientes naturais, de ambientes utilizados ou
alterados pelo homem (BENDELL, 1974; CHANDLER et al., 1983b).



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      307

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Para evitar ou mesmo amenizar os danos causados pelo fogo, é
necessário a adoção de ações de prevenção aos incêndios florestais.

Conforme Batista & Soares (1997), uma das alternativas para se
diminuir este risco ou diminuir o potencial de danos dos incêndios é
reduzir periodicamente a quantidade de material combustível no
inteirior dos povoamentos através da construção de aceiros. Podendo
ser naturais como estradas ou cursos d’água, ou especialmente
construídos para impedir a propagação do incêndio.

Sant’ Anna et al., (2007) definiu aceitos como sendo faixas de
solo exposto, sem vegetação e distribuídas na área florestal, que
visam impedir que o fogo entre ou saia de determinada área,
limitando os danos que o mesmo possa provocar, podendo sua largura
variar entre 5 e 50 metros, dependendo do perigo a que está exposta
a área que se deseja proteger.

Mas alguns aspectos devem ser levados em consideração quanto
à construção do aceiro, como a fragilidade do solo, ao relevo, os
recursos financeiros e os vários estratos da vegetação a fim de
aumentar a eficiência do aceiro e redução nos custos.

A implantação de aceiros pode ser feita de forma mais aprimorada
através do uso de motonivelarodas, roçadoras mecânicas e grades
de disco, dependendo das condições de acesso desses equipamentos
ao local que se deseja fazer o aceiro, ou pode ser feito de forma
mais simples, apenas com o uso de equipamentos manuais como
enxada, foice, fação, rastelo, motoserra, machado, e outras
ferramentas (SOARES, 1971).

Segundo Soares e Batista (2007) o Código de Manejo do Fogo
recomenda, entre outras, as seguintes estratégias para
conscientização da população: Campanhas devem ser dirigidas a
comunidades específicas; observar as normas culturais e sociais da
comunidade local;

Campanhas e informativos devem ser desenvolvidos
cooperativamente por especialistas e técnicos em incêndios florestais
e também por especialistas em educação, de forma que tenha
efetividade em diferentes públicos, tendo em vista a diferença de
idade; estimular escolas, universidades e outras instituições a
desenvolverem programas de manejo de fogo a partir de um ponto
de vista ecológico.
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Ainda segunda Soares e Batista (2007) as campanhas voltadas
para o público infantil tem uma maior receptividade e assim, pode-
se formar uma nova geração que ao chegar na fase adulta darão
grande contribuição à medida que conseguirem influenciar em alguns
fatores que causam os incêndios florestais.

Em campanhas educativas é de costume criar personagens em
folders, cartilhas e até mesmo confecção de calendários de forma a
ter uma maior interatividade com a população, principalmente em
eventos e datas apropriadas para o público alvo como exposições
agropecuárias, ou períodos de atividades elaboradas, como semana
do meio ambiente.

A silvicultura preventiva pode ser definida como o manejo das
plantações florestais com propósito de modificar a estrutura do material
combustível disponível a fim de satisfazer os objetivos da proteção
contra os incêndios, associado esta proteção ao melhoramento da
produção e a qualidade do ambiente (HALTENHOFF 1998).

As diferenças no comportamento do fogo, entre regiões, precisam
ser consideradas quanto ao planejamento otimizado e adoção de medidas
específicas de prevenção de incêndios (ZUMBRUNNEN et al., 2011).

Botelho (1996) descreve a prevenção como sendo um conjunto
de ações que pretendem evitar que um acidente ocorra. No caso dos
incêndios florestais, são ações necessárias que impedem a origem
das causas dos incêndios e minimizam os efeitos e prejuízos.

 A realização de atividade de educação ambiental e de
racionalização do uso do fogo, é fundamental para que os pequenos
produtores possam conhecer e aplicar novas técnicas. Portanto, é
importante repassar alternativas de uso do fogo, de forma que, ao
fim do processo, eles estejam capacitados e habilidades para
executar as técnicas legais da queimada controlada.

A elaboração de programas de educação ambiental de modo
preventivo e participativo, continue uma solução, com assistência
para auxiliar no manejo do fogo (BONFIM et al., 2003).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os incêndios causam grandes impactos às florestas e demais
ecossistemas, dessa forma, conhecer as técnicas de controle e
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combate são essenciais para que os danos gerados por eles sejam
minimizados ou impedidos.
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RESUMO

As queimadas são práticas milenares, que tiveram início a partir
de sete mil anos A.C com a evolução do Homo erectus e a descoberta
do fogo, pois, o homem primitivo não tinha ainda total discernimento
de como as faíscas que saíam de atritos das pedras poderiam
rapidamente se tornar um grande incêndio e queimar milhares de
hectares de floresta. Na sociedade atual, tal prática ocorre
majoritariamente, na América do Sul em biomas como Cerrado,
Caatinga e Floresta Amazônica cerca de 40 mil km2 sofrem
anualmente com tal desolação. Durante a combustão de biomassa
são emitidos para a atmosfera gases altamente poluentes e partículas
de aerossol que em contato com a radiação solar, afetam diretamente
a dinâmica de formação das nuvens e principalmente a qualidade do
ar. Sendo assim, os efeitos de tais emissões excedem, ou seja, afetam
regionalmente o ciclo hidrológico local.

Palavras-Chave: Queimadas, mudanças climáticas, ciclo
hidrológico, gases poluentes.
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ABSTRACT

Fires are ancient practices, which started from seven thousand
years B.C with the evolution of Homo erectus and the discovery of
fire, since the primitive man still did not have a complete discernment
of how the sparks coming out of the friction of the stones could
quickly become make a big fire and burn thousands of hectares of
forest. In today’s society, this practice occurs mainly in South America
in biomes such as Cerrado, Caatinga and the Amazon Forest, about
40 thousand km2 suffer annually from such desolation. During the
combustion of biomass, highly polluting gases and aerosol particles
are emitted into the atmosphere, which in contact with solar
radiation, directly affect the dynamics of cloud formation and
especially the air quality. Thus, the effects of such emissions exceed,
that is, they affect the local hydrological cycle regionally.

Keywords: Burning, climate change, hydrological cycle, polluting
gases.

1. INTRODUÇÃO

As queimadas são práticas ilegais comumente utilizadas no Brasil
para a retirada da cobertura vegetal de um determinado ambiente.
Além de serem empregadas com os propósitos de fertilização,
renovação ou limpeza de solo. Por ser um método de baixo custo e
que pode ser executado e concluído em pouco tempo faz com que
seja amplamente utilizado, seja em zonas urbanas e principalmente
zonas rurais perto de vegetação nativa.

A legislação brasileira prevê e autoriza a prática das queimadas
controladas para fins de produção agropastoril e de pesquisa
científica e tecnológica. Para isso, é necessária a obtenção de uma
autorização do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). De
acordo com a Embrapa, quando descontroladas, as queimadas passam
a ser caracterizadas como incêndios.

De acordo com dados do Programa Queimadas do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que monitora os focos de
queimada no Brasil, o país tem registrado os maiores números de
focos de queimadas na América do Sul desde pelo menos 1998. No
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ano de 2019 foram mapeados mais de 134 mil focos de queimadas
no território brasileiro. O segundo país sul-americano que mais
registrou queimadas foi a Venezuela, com pouco mais de 26 mil focos.
As regiões Centro-Oeste e Norte são aquelas em que mais ocorreram
focos de calor no ano de 2019, sendo 2020 um ano com recorde para
todas as regiões.

Em escala estadual, o Mato Grosso registra a maior concentração
de focos de queimadas, seguido pelo Pará e pelo Tocantins. O Pantanal
mato-grossense é o bioma que mais foi atingido pelo fogo derivado
da ação humana no ano de 2020, registrando o seu pior incêndio da
história. Grande parte do Parque do Encontro das Águas,  conhecido
como santuário das onças-pintadas pela enorme concentração de
indivíduos da espécie, foi tomado pelo fogo. O maior refúgio de
araras-azuis também foi destruído.

Tais queimadas afetam diretamente os fatores climáticos, que
alteram o regime das chuvas em muitas áreas da região dos focos de
incêndios, fazendo com que exista um período de longas estiagens,
tempos secos, ventos fortes e ressecamento de vegetação. Causando
em algumas áreas até mesmo o fenômeno de desertificação.

2. DESENVOLVIMENTO

Segundo Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de
Análise e Processamento de Imagens de Satélite (LAPIS), toda essa
devastação é prejudicial não somente para a última grande reserva
florestal do planeta, mas para boa parte do Brasil também, incluindo
a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Um dos principais impactos à Bacia do Velho Chico poderia ser a
falta d’água. Nesse contexto das queimadas e desmatamento tanto
na Amazônia quanto no Pantanal, os impactos são: redução de chuvas
no Centro-Sul, em função dessas emissões de CO2 estarem
aumentando, e com isso o sistema hidrológico, principalmente na
região Sudeste, é afetado pelas condições climáticas em condições
de redução de chuvas. Isso também afetaria a bacia hidrográfica, o
São Francisco, porque, principalmente por ele passar pela região de
Belo Horizonte, essas chuvas diminuíram e fariam com que o rio
tivesse uma menor vazão.
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O Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris 2015, que
promove medidas de redução de emissão de gases estufa a fim de
conter o aquecimento global, e que o não cumprimento dessas metas
pode ser extremamente nocivo para estas mesmas áreas do país. Se
não for possível manter a temperatura do planeta abaixo de 2 °C,
isso significa que as condições futuras poderão ser impactadas
principalmente pela redução das chuvas no Brasil, sobretudo na região
Central e na costa leste do Nordeste.

De acordo com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco (CBHSF), Anivaldo Miranda, é uma insanidade a
queima da floresta e do que considera talvez o maior banco genético
do planeta, em troca de uma produção agropecuária rudimentar e
improdutiva. A cobertura vegetal no Brasil está conectada ao longo
da bacia do Rio São Francisco. O que acontece em um bioma tem
influência em outro. É  de conhecimento geral que a Amazônia presta
serviços ambientais especialmente para o regime de chuvas da bacia
do Rio São Francisco, através dos seus rios voadores. Portanto, cada
diminuição de floresta na Amazônia impacta esse regime de chuvas.

Porém, outros biomas do Brasil são igualmente vulneráveis e
impactados. Embora a Amazônia atraia o interesse da comunidade
internacional, as devastações no Brasil não

se resumem apenas a esta região. O desmatamento na Caatinga,
Pantanal e no Cerrado é tão ou mais agressivo e impactante em
termos proporcionais do que na Amazônia, e acaba ficando invisível.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A manutenção de grandes áreas de floresta intacta é fundamental
para preservar sua biodiversidade, controlar o fogo e principalmente
o fator climático na região. Ainda, a restauração de áreas degradadas
e a promoção do uso sustentável da biodiversidade, da água e de
outros recursos florestais, além de melhorar a qualidade de vida das
comunidades da região, poderá também auxiliar a redução da
concentração de CO2 atmosférico do planeta e combater as mudanças
climáticas.

São necessárias ações mais efetivas e leis mais rigorosas para
entrar em vigor com o objetivo de fazer a proteção dos biomas
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brasileiros, que a cada dia é mais afetado por queimadas e incêndios,
sejam eles naturais ou de ação do homem. A comunidade deve a
apoiar mais ONG’s comunitárias que visam além do bem-estar como
também preservação de animais que são diretamente prejudicados,
pois acabam perdendo sua fonte de alimento e seu habitat natural.
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RESUMO

Os produtos não madeiros são de suma importância para a
conservação e preservação de áreas nativas, com a crescente
busca desse tipo de recurso e as organizações por meio de ONGs
e de associações por parte das comunidades envolvidas,
podendo gerar lucro, desenvolvimento para as comunidades e
principalmente dar valor as florestas, tornando-as fontes de
riquezas. A produção e comercialização de produtos que tem
procedência de extração nativa sustentável, vem ganhando
status dentro e principalmente fora do Brasil, onde esses
Produtos são visados como um produto que condiz com a
conservação e proteção de matas e florestas. Dentre desses
produtos se destacam as castanhas, frutas e óleos.

Palavras chaves: Comércio, Noz, Produto, Receita, Saúde.
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ABSTRACT

Non-wood products are of paramount importance for the
conservation and preservation of native areas, with the increasing
search for this type of resource and organizations through NGOs and
associations from the communities involved, can generate profit,
development for communities. and especially to value the forests,
making them sources of wealth. The production and
commercialization of products that come from sustainable native
extraction, has been gaining status inside and mainly outside Brazil,
where these products are intended as a product that matches the
conservation and protection of forests and forests. Among these
products stand out the nuts, walnut, fruits, oils ...

Keywords: Trade, Fresh, Walnut, Product, Recipe, Health.

1. INTRODUÇÃO

A terminologia (PFNM) Produtos florestais não madeireiros refere-
se aos diferentes produtos de origem vegetal e animal obtidos por
recursos naturais. Esses determinados produtos além de serem
obtidos pelos recursos naturais, eles são explorados por serviços
sociais em ambientes como as reservas extrativistas, através de
sequestro de carbono, conservação da biodiversidade genética que
são originários do manejo das florestas (FIEDLER; SOARES; SILVA,
2008).

Contudo além da conservação da biodiversidade genética e
obtenção de alimentos de origem natural, os produtos florestais não
madeireiros contribuem como atividade fundamental e principal para
as comunidades da região de onde provém esses recursos naturais,
permitindo valorar a floresta que é preservada em pé, isto é, sem a
derrubada das matrizes (Souza e Silva, 2002).

Atualmente os produtos florestais não madeireiros vem ganhando
um papel de grande importância na economia, por apresentar como
fonte de renda o incentivo econômico para restringir as devastações
das florestas, por meio de ações de manejo sustentável dos recursos
naturais desenvolvidos pelas comunidades presentes em áreas
extrativistas, gerando fonte de renda de subsistência a essas
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populações (FIEDLER; SOARES; SILVA, 2008).

São diversos os produtos florestais não madeireiros um exemplo
deles são, alimentos, bebidas, extratos vegetais como frutas,
castanhas, mel, cortiça, óleos essenciais e medicinais, resinas entre
outros (FIEDLER; SOARES; SILVA, 2008).

Pertencente à família Proteácea com origem na Austrália a
Macadâmia (Macadamia integrifólia) é uma árvore que foi introduzida
no Brasil na década de 1930. Sua utilização está relacionada com o
consumo de sua noz, sendo considerada como um produto florestal
não madeireiro de ampla comercialização. No Brasil seu consumo é
relativamente pequeno, porém é grande sua valorização no mercado
internacional, fazendo com que sua produção nacional seja voltada
para o comercio externo, ainda que seu consumo interno mostra-se
crescente. Para empresas processadoras os preços praticados pelo
mercado externo são satisfatórios, por serem capazes de atender as
exigências de qualidade do produto (LAREDO, 2003).

O Brasil é o sétimo produtor mundial de noz, na qual o Estado de
São Paulo detém como principal estado produtor e processador. Além
da contribuição como produto florestal não madeireiro a macadâmia
possui grande valor socioeconômico, na geração de empregos gerados
pela sua colheita e processamento (POLTRONIERI; LOURENZANI; SILVA,
2005). Segundo Marcela Caetano (2018), em uma entrevista realizada
pelo (DCI) Diário Comércio Indústria e Serviços, a produção brasileira
de macadâmia deve crescer entre 8 a 10% no ano de 2019.

De origem asiática o coco verde (Cocus nucifera) é outro produto
não madeireiro bastante consumido, que foi introduzido no Brasil
por volta de 1553. Essa planta possui grande essencialidade social
nos trópicos, pois fornece uma rica gama de nutrientes em função
dos seus múltiplos usos alimentícios (MOURA; LEITE, 2001).

A economia gerada pelo comércio do coco verde é ampla, por
conta da sua oferta no mercado ser crescente e significativa. Sua
economia gira em torno dos seus diversos produtos gerados no seu
consumo alimentício, seu uso seco como combustível e uso agrícola
entre outros (ROSA et al., 2001).

O coco apresenta um material ecológico e de fácil reciclagem,
possui fibras duras e tem como principais componentes a celulose e
seu lenho possui elevados índices de rigidez. Por conta dessas
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características oferece uma ampla gama de produtos (MARTINS,
2009).

A amora é uma espécie não madeireira, de origem asiática da
família Moraceae, na qual os gêneros mais conhecidos sejam a Morus
nigra L e a Morus alba L. Esta fruta gera diversos produtos
alimentícios, o que faz dela uma espécie de alto valor econômico,
seu cultivo concentra na região sul do Brasil por conta do clima
local. Sua produção está ligada como fonte de renda para pequenos
produtores na agricultura familiar devido ao seu baixo custo de
implantação e manutenção e por ser uma cultura de rápido retorno
lucrativo, pois em seu segundo ano entra em produção, dando ao
pequeno produtor uma opção de renda, por meio da comercialização
do produto in natura, alimentícios entre outros usos (ANTUNES, 2002).

Com isso o presente trabalho teve como objetivo analisar o
potencial de produção não madeireira da Macadâmia, Amora e Coco
presentes no campus Coração da Terra da FAEF- Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral, localizada na cidade de Garça- SP.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente trabalho foi realizado no campus Coração da Terra
da FAEF- Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, localizada
na cidade de Garça- SP.

Este levantamento teve como principal objetivo realizar uma
busca pelo campus por produtos não madeireiros com potencial de
comercialização. Foram escolhidas três espécies: Macadâmia, Amora
e Coco, posteriormente feito uma análise de potencial de produção
dessas espécies, destacando seus principais usos, sua localização no
campus, quantidade de indivíduos de cada uma. Todas as espécies
se encontram no Campus Rosa Dourada.

Macadâmia; O mercado na qual a macadâmia vem se destacando
é a produção de cosméticos, pois seus benefícios trazem antioxidante,
radicais livres que ajudam a manter a pele saudável. Essa noz apesar
de estar a pouco tempo sendo consumida em receitas de bolos, pães
e outros alimentos, seu consumo mostra- se crescente, por ser um
produto que possui diversos benéficos para saúde humana. Grande
parte de sua produção é exportada, porém com os investimentos de
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pequenas processadoras o foco de sua utilização se expandiu na
produção de sorvetes, chocolates, pratos finos, pães, tortas, o que
aumentou seu consumo e economia interna no país.

Amora; O comercio de amoras se mostra crescente, alguns dos
benefícios para a saúde que essa fruta beneficia são: Ajuda o sistema
imunológico, age na flora intestinal, ajuda no emagrecimento,
previne o envelhecimento precoce entre outros benefícios a saúde.
O se consumo pode ser feito de modo in natura, suco, bolo, picolé,
geleias, chá, etc. Sua produção está fortemente ligada como fonte
de renda para pequenos produtores na agricultura familiar.

Coco; O mercado de coco é dividido em dois tipos de usos, o uso
do coco seco e o uso do coco verde. Os cocos secos são
comercializados de forma em que 35% destinam-se às agroindústrias,
que produzem principalmente coco ralado e leite de coco. Na região
Sudeste e Sul do país são destinados 35% dos produtos gerados pelo
Coco e 30% restante ficam no mercado nordestino. A comercialização
do coco verde é representada pelo consumo da água de coco. O
coco é utilizado também na produção de doces, bolos, substratos
utilizados em viveiros de mudas florestais e agrícolas, água, xaxim
de coco, óleo de coco, entre outros produtos.

Imagens da área dos plantios das três espécies localizadas no
Campus Rosa Dourada da instituição de ensino FAEF.

Imagem 1: A imagem é referente a área de plantio de macadâmia presente no Campus
Rosa Dourada, cuja área total é de 0,26 ha-1 com aproximadamente 29 indivíduos.
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Imagem 2: A imagem é referente a área de plantio do Coco no Campus Rosa Dourada,
onde sua área total é de 0,46 há-1, com aproximadamente 109 indivíduos.

Imagem 3: A imagem (C) é referente a área de plantio e Amora no Campus Rosa
Dourada, onde sua área total é de 0,12 há-1, com aproximadamente 25 indivíduos.
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3. CONCLUSÃO

Como foi discutido ao longo do trabalho, podemos concluir que
os produtos florestais não madeireiros são diversos podendo ser
destinados a diversos mercados e industrias, como alimentícia,
farmacêutica, cosmética, podendo ser fonte de renda tanto para os
extrativista que coletam esses produtos da floresta, quanto para o
produtor rural em sua propriedade.

Os PFNM apresentados: Macadamia integrifólia, Cocus nucifera,
Morus nigra, apesar de serem produtos já consolidado no mercado
tanto nacional como internacional, não apresenta tanta utilidade
no campus da FAEF, que poderiam ser consumidas de forma local em
alimentos, sucos, geleias e substrato, no caso do coco.

4. REFERENCIAS

ANTUNES, L. E. C. AMORA-PRETA: NOVA OPÇÃO DE CULTIVO NO
BRASIL: BLACKBERRY: A NEW CROP OPTION TO BRAZIL. Ciência
Rural, Santa Maria, Caldas- MG, ano 2002, v. 32, ed. 1, 2002.
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/%0D/cr/v32n1/
a26v32n1.pdf. Acesso em: 19 set. 2019.

CAETANO, Marcela. Safra de macadâmia deve crescer até 10%. DCI-
Diário Comércio Indústria e Serviços, São Paulo- SP, 2018. Disponível
em: https://www.dci.com.br/agronegocios/safra-de-macadamia-
deve-crescer-ate-10-1.741604. Acesso em: 18 set. 2019.

FIEDLER, N. C; SOARES, T. S; SILVA, G. F. Produtos Florestais Não
Madeireiros: Importância e Manejo Sustentável da Floresta. Produtos
Florestais Não Madeireiros: Importância e Manejo Sustentável da
Floresta, Alegre- ES, ano 2008, v. 10, ed. 2, 2008. Disponível em:
file:///C:/Users/agric/Downloads/712-3202-1-PB%20(1).pdf. Acesso
em: 17 set. 2019.

LAREDO, G. Sua majestade, a macadâmia. Revista Globo Rural. v.
218, dez. 2003. Disponível em: . Acessado em: 18. set. 2019.

MOURA, J. L; LEITE, J. V. Coco- Jornal CEPLAC Notícias , B, 2001.
Disponível em: http://www.ceplac.gov.br/radar/coco.htm. Acesso



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

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

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

em: 19 set. 2019.

POLTRONIERI, C. F; LOURENZANI, A. B. S; SILVA, A. L. Desafios e
Potencialidades do Agronegócio da Macadâmia no Estado de São
Paulo , Ribeirão Preto- SP, 2005. Disponível em: http://
www.sober.org.br/palestra/2/672.pdf. Acesso em: 18 set. 2019.

ROSA, M. F et al. CARACTERIZAÇÃO DO PÓ DA CASCA DE COCO
VERDE USADO COMO SUBSTRATO AGRÍCOLA. Comunicado Técnico
Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza- CE, n. 54, 2001. Disponível
em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/
423156/1/Ct054.pdf. Acesso em: 19 set. 2019

MARTINS, E. S. Oportunidades da Cadeia Agroindustrial do Coco
Verde. Do coco verde nada se perde, tudo se desfruta. Maringá-
PR, n. 5, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/
p r o f i l e / E l o i _ S e n h o r a s / p u b l i c a t i o n /
237318044_Oportunidades_da_Cadeia_Agroindust ria l_d
o_Coco_Verde_Do_coco_verde_nada_se_perde_tudo_se_desfruta/
links/0c96052855feb8e454000000/Oportunidades-da-Cadeia-
Agroindustrial-do-Coco-Verde-Do-coco-verde-nada-se-perde-tudo-se-
desfruta.pdf. Acesso em: 19 set. 2019.

SOUZA, L.A.G.; SILVA, M.F. Bioeconomical potential of Leguminosae
from the Negro river, Amazon, Brasil. In: CONSERVACIÓN DE
BIODIVERSIDÁD EN LOS ANDES Y LA AMAZONIA. Inka, 2002.
Proceedings... Cuzco, 2002, p. 529-538.



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

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 01 - ISSN 1676-6814      325

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

TÉCNICA DE COLETA DE DADOS EM
INVENTÁRIO FLORESTAL: APLICAÇÃO DA

TÉCNICA DE COLETA IDEAL A CADA
METODOLOGIA AMOSTRAL

RAMOS, Dalva Cristina Rodrigues 1

MARQUES, Gabriel¹

LIMA, Felipe Camargo de Campos Lima2

1 Discente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF

2 Docente do curso de Engenharia Florestal da Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF

RESUMO

A escolha de técnicas para a coleta de dados em inventário
florestal é de grande importância para o resultado assertivo do
inventário. A forma com que se coletam os dados pode representar
uma boa amostragem da área florestal a que se estuda, todavia o
uso de uma prática equivocada pode acarretar divergências entre o
resultado numérico com o inventário e a realidade de campo na
floreta. O presente trabalho teve como objetivo a pesquisa literal,
revisão e discussão a respeito da escolha do método de coleta de
dados ideal. Nesse caso, considera-se que a adaptação das técnicas
de coleta podem refletir drasticamente no resultado numérico do
inventário florestal, o que acarreta em erros, imprecisão e falta de
acurácia na coleta de dado.

Palavras chave: Amostragem, senso florestal, medição de árvores.
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ABSTRACT

The choice of techniques for data collection in forest inventory
is of great importance for the assertive result of the inventory.
The way in which the data is collected can represent a good
sampling of the forest area to be studied, however the use of a
wrong practice can lead to divergences between the numerical
result with the inventory and the field reality in the forest. The
present work aimed at a literal research, review and discussion
regarding the choice of the ideal data collection method. In this
case, it is considered that the adaptation of the collection
techniques can drastically reflect on the numerical result of the
forest inventory, which leads to errors, imprecision and lack of
accuracy in data collection.

Keywords: Sampling, forest sense, tree measurement

1 INTRODUÇÃO

Hush et al. (1972) define inventário florestal como um
procedimento para obter informações sobre quantidade e
qualidade dos recursos florestais e de muitas características sobre
as quais as árvores estão crescendo. O inventário florestal divide-
se em três etapas: planejamento, coleta e processamento dos
dados.

Segundo Carvalho (2018) são inúmeros os tipos de inventario
florestal, e a determinação de qual dos tipo de inventario que
será realizado através das informações que serão necessárias se
obter. Os mais comuns são: o Inventário 100%, amostragem casula
simples, amostragem estratificada, inventário contínuo, dentre
outros.

Segundo Simões (2017) a coleta de dados no inventario florestal
é necessária ser feita de forma minuciosa, para não ter erros e não
ser necessário a volta para o campo para ser realizadas coletas
novamente, onde o prejuízo é elevado.

Dessa forma a discussão referencial a respeito da escolha do
método de coleta de dados ideal é tema e objetivo de estudo dessa
revisão de literatura.
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2.DESENVOLVIMENTO

2.1. INVENTÁRIO FLORESTAL

Nativa (2016) o inventário florestal foi criado para entender como
está o desenvolvimento de tal floresta, seja ela nativa ou comercial,
e quais são suas necessidades, não há outro jeito melhor a se conhecer
uma floresta. É obtido os levantamentos qualitativos e quantitativos,
e com os resultados do inventario surge a tomada de decisões, qual
o melhor manejo e mais adequado as suas características.

O inventário é a base para todo o planejamento do uso dos
recursos florestais, a partir dele é possível toda a caracterização de
uma determinada área e o conhecimento qualitativo e quantitativo
das espécies que nela compõe (HUSH et al., 1972).

Informações qualitativas: quais espécies encontradas, forma do
fuste, falhas, defeitos (tortuosidade, bifurcada, etc.), sanidade
(morta, doenças, fungos, insetos) e a classe da copa (HUSH et al.,
1972).

Informações quantitativas: número de árvores, diâmetro, altura,
área basal, volume, biomassa (HUSH et al., 1972).

Através do reconhecimento que é feito na área, também é muito
útil para a retirada de madeira da floresta, onde a madeira ficara
empilhada, determinara as estradas secundarias, qual o melhor
transporte para se trabalhar, pois pode haver barrancos, rios e lagos,
lugares inacessíveis, entre outros (Soares, 2016).

2.2. Tipos de inventario

Amostragem casual simples este processo leva em consideração
que a área amostrada é homogênea em relação à variável a ser
amostrada, é considerado também que todas as unidades amostrais
tem a mesma chance de entrar na amostra. O método utilizado é o
básico de seleção probabilística, onde uma amostra composta de n
unidades de amostra, todas as inúmeras possíveis combinações das
n unidades teriam as mesmas chances de serem selecionadas. Na
amostragem casual simples á população florestal são consideradas
inteiramente compostas (Carvalho, 2018).
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Amostragem casual estratificada este processo é utilizado quando
é necessário dividir uma população heterogênea em estratos, os
valores tem que ser pouco variados de uma amostra para outra,
resultando em uma estimativa precisa na média de um estrato
qualquer, por uma pequena amostra desse estrato. A amostragem
casual estratificada leva em consideração para a subdivisão da
floresta em estratos alguns critérios como os tipos florestais, as
características topográficas, espaçamento, volume, espécies/ clones,
idade, altura etc (Carvalho, 2018).

Amostragem sistemática este processo seleciona as unidades
amostrais a partir de um esquema preestabelecido de sistematização,
a fim de cobrir toda a sua extensão para se obter um modelo uniforme
(Carvalho, 2018).

Censo ou inventario 100% todas as arvores são amostradas, muito
utilizado para obter informações qualitativas e quantitativas sobre
os recursos de uma floresta, e também sobre áreas que pode ter
potencial florestal. O censo é utilizado em áreas pequenas, para
resultados mais específicos que pode ser levantado individualmente
de cada arvore (Carvalho, 2018).

Amostragem em multiestágios a população é dividida em unidades
primarias de amostragem, são constituídas em pequenas amostras
conhecidas como secundarias, podendo também se formarem em
terciarias e assim por diante. As unidades são selecionadas de forma
aleatórias, em seguida cada amostra selecionada aleatoriamente é
feita as subamostra terciaria, assim por diante até o estágio
desejado(Carvalho, 2018).

Amostra em conglomerados esse processo é uma variação da
amostragem em dois estágios, o segundo estágio é organizado dentro
do primeiro, esse inventario surgiu para reduzir os custos dos
trabalhos no campo, para este processo é utilizado um grupo de
pequenas subunidades ao invés de amostras individuais, ocasionando
uma melhor percepção da variável de interesse (Carvalho, 2018).

Inventario continuo ou monitoramento é para observar as
mudanças que foram ocorridas numa determinada população
florestal, num determinado espaço de tempo, são lançadas parcelas
permanentes (amostras), para avaliar o está o processo de
crescimento, composição florística, quantificação, volume entre
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outros. É muito utilizado em floresta comercial, para obter o lucro
que a floresta irá render em relação ao que foi gasto, e qual será a
melhor idade de corte (Carvalho, 2018).

Método do ponto-quadrante esse método não é necessário a
utilização de parcelas, é um método mais prático e rápido, baseado
no número de arvores pela área e é calculado a distância, baseado
em um estabelecimento de pontos numa floresta, que será definido
quatro quadrantes a partir do plano cartesiano. É feito uma distribuição
aleatória e os números de unidades são bem limitados, a cada ponto
da amostragem é estabelecido uma cruz formada por duas linhas
perpendiculares delimitando os quadrantes (Carvalho, 2018).

2.3. COLETA DE DADOS

Antes de ir a campo é necessário primeiramente fazer um
planejamento, conferir se está levando todos os equipamentos que
será utilizado, operadores de coleta devem estar preparados, é de
suma importância que não troque os operadores de tarefas diferentes
pois os valores vão ter uma diferença significativa. O ideal é já
conhecer a área para não ter contratempos e já alocar as parcelas.
Para a segurança do grupo de coleta devem estar com caneleira
para evitar acidentes com cobras e demais animais, facão pois é
importante abrir uma picada para adentrar em alguns áreas, água,
capacete, repelente, calça e camisa de manga comprida, ter em
mãos um kit de primeiros socorros, ter uma bússola, pois os gps
podem parar ou ficar sem bateria, lanternas e rádio de comunicação
(Simões, 2017).

Materiais para a coleta em campo são balizas e marreta para
auxiliar na demarcação das parcelas, canetas, prancheta para
anotações, fita zebrada para marcações. Os equipamentos para
medições são suta ou fita métrica para medir o DAP (diâmetro altura
do peito) 1,30 do solo, clinômetro para ter mais precisão na altura,
uma trena de 50 metros, vara telescópica para estimar a altura.
Uma caderneta para anotações, para qualidade fitossanitária dos
indivíduos, como doenças, fungos, pragas, a qualidade como
bifurcação, morta, falhas, tortuosidade. Toda condição que uma
arvore se encontra deve ser feito a anotação, consequentemente
para se obter um ótimo resultado de trabalho. (Simões, 2017).
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o presente estudo de revisão a respeito do tema da
escolha da técnica de coleta de dados para o inventário florestal,
considera-se que para que se tenha segurança na coleta de dados é
necessário que se aplique as técnicas que são orientadas por cada
método de inventario florestal a que se pretende aplicar.

A adaptação das técnicas de coleta pode refletir
drasticamente no resultado numérico do inventário florestal, o que
acarreta em erros, imprecisão e falta de acurácia na coleta de dado.
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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,
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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.
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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
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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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