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Apresentação 
 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido é um evento realizado desde o ano de 1999, estando em sua 

4ª edição, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA é organizado por um grupo 

de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior que investigam e desenvolvem 

trabalhos na área de pesquisa e extensão no semiárido. O Grupo de Pesquisa e Extensão do 

Semiárido (CNPq) lidera a iniciativa, contando com a participação colegiada do curso do Programa 

de Pós-Graduação em Geografia da UVA. 

O IV Fórum Brasileiro do Semiárido reservou como tema principal “Educação, Tecnologias e 

Técnicas de Convivência no Semiárido” e reuniu profissionais de todo o país que se dedicam à 

pesquisa no ambiente semiárido e atuam nas áreas do ensino, pesquisa e extensão em instituições 

públicas, privadas e organizações governamentais e não governamentais.  

A discussão do tema proposto possibilitou a difusão do conhecimento do semiárido em uma 

perspectiva de integração natureza e sociedade, estimulando a articulação e a troca de ideias, 

informações, experiências e conhecimentos entre os participantes do Fórum, formado por 

geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros, geólogos e pedagogos, professores, pesquisadores, 

acadêmicos e profissionais das demais áreas voltadas para a temática do semiárido a nível nacional 

e internacional. 

A realização do Fórum, em área encravada no ambiente semiárido, e em meio as instituições que 

desenvolvem tecnologias voltadas ao semiárido é, também, uma oportunidade para divulgação das 

pesquisas e ações relacionadas às técnicas e à conservação da natureza desse ambiente, com foco 

em suas potencialidades, limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural que 

emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste. 

Neste contexto resultou a presente obra, Vegetação, ecossistemas e desenvolvimento tecnológico 

no ambiente semiárido, reunindo pesquisas e ações extensionistas no semiárido nos diversos 

olhares. Contudo, a primazia recai no desenvolvimento natural da vegetação e o seu potencial de 

uso, bem como o fortalecimento dos aspectos culturais que envolve a mesma no ambiente 

semiárido. 

O livro propicia a promoção da discussão de temas concernentes ao desenvolvimento de 

tecnologias de convívio com o ecossistema semiárido por meio dos agentes de 

divulgação/promoção do conhecimento e das aplicações de pesquisas e a extensão de ações sobre 

a realidade do ambiente.  

 

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho 

Coordenador do IVFBSA 
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Prefácio 

 

Vegetação, ecossistemas e desenvolvimento tecnológico no ambiente semiárido é mais um produto 

da série de publicações organizadas pela equipe técnica do IV Fórum do Semiárido, evento 

coordenado pelo Mestrado Acadêmico em Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú.  

Os capítulos, escritos por diversos autores de instituições públicas de ensino e pesquisa do Ceará 

e de outros estados do Brasil, abordam temáticas relacionadas às plantas e animais, nativos ou 

exóticos, considerando-se desde aspectos ecológicos e bioculturais até técnicos, cuja 

aplicabilidade fornece subsídios para o uso sustentável desses recursos, particularmente no 

contexto da região semiárida. 

A leitura do livro vai envolver os leitores, dentre os quais professores, pesquisadores e alunos de 

graduação e de pós-graduação, em assuntos que resgatam a bioculturalidade das práticas 

tradicionais do sertanejo no uso inédito do azeite de mamona no tratamento da coriza infecciosa 

em galinhas. Da mesma forma, somos levados a conhecer o potencial de leguminosas utilizadas 

como adubo verde, a produção de biomassa foliar e a sua relação com interações simbióticas com 

bactérias do gênero Rhizobium em plantas da Caatinga como o sabiá, o uso de galactomanana de 

sementes de uma planta cultivada e sua aplicação como estabilizante de bebida láctea, e até o 

impacto dos níveis de matéria orgânica no cultivo de hortaliças como a rúcula. 

Questões ambientais importantes são tratadas ao longo dos capítulos, com destaque para a 

degradação e processos antrópicos na vegetação de Caatinga no núcleo de desertificação de 

Irauçuba e a descrição dos impactos do turismo na APA do Bica do Ipu, ambos no estado do Ceará. 

Outra questão não menos relevante é retratada no estudo dos teores de clorofila e carotenoides em 

Calotropis procera, uma planta invasora que está entre as principais ameaças para a flora do 

semiárido.  

A vegetação em uma sub-bacia hidrográfica do semiárido, analisada sob ponto de vista da teoria 

geossistêmica, é descrita e decomposta em suas unidades fitoecológicas. Por outro lado, práticas 

de manejo sustentável em ambiente semiárido, como o raleamento, são enfatizadas como medidas 

que favorecem a manutenção da umidade do solo. A flora da Caatinga é também valorizada e 

indicada como alternativa para projetos paisagísticos em cidades nordestinas. 

Completando a abordagem temática é apresentada a biometria de frutos e sementes de espécies 

nativas e da gliricídia, uma planta exótica amplamente cultivada no semiárido. Insetos que atacam 

e danificam sementes de espécies nativas e mesmo a ocorrência de espécies de escorpiões em 

domicílios rurais e urbanos são abordados neste volume.  

As múltiplas particularidades tratadas pelos autores, tendo com elemento central a diversidade 

biológica, ambiental e cultural, especialmente do semiárido, são temas atrativos que formam uma 

rica fonte de dados e conhecimentos científicos de amplo alcance e expressivo potencial de uso.  

 

Os organizadores 
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APRENDIZADO INDIVIDUAL DO CONHECIMENTO SOBRE UMA PLANTA DE 

IMPORTÂNCIA BIOCULTURAL EM UMA COMUNIDADE RURAL EM PAISAGEM 

SEMIÁRIDA NO NORDESTE DO BRASIL 

 

Jorge Izaquiel Alves de Siqueira  

Dianny Cuadrado Pachón  

Edna Maria Ferreira Chaves  

Jesus Rodrigues Lemos    

 

INTRODUÇÃO  

A medicina tradicional desempenha um importante papel na manutenção da saúde ao redor do 

mundo. Segundo um reporte da Organização Mundial da Saúde, o conceito de medicinal 

tradicional é amplo e envolve traços e/ou aspectos culturais, pontuando que: 

A medicina tradicional é definida como a soma total de conhecimentos, habilidades e práticas 

baseadas em teorias, crenças e experiências indígenas de diferentes culturas, explicáveis ou não, 

utilizadas na manutenção da saúde, bem como na prevenção, diagnóstico, aprimoramento ou 

tratamento de enfermidades físicas e/ou mentais (OMS, 2013, p. 15). 

A manutenção da bioculturalidade associada a estas práticas tradicionais está relacionada a 

diversos fatores, majoritariamente aos processos de aprendizagem e/ou transferência 

social/cultural (BERKES; COLDING; FOLKE, 2000). A transmissão cultural do conhecimento é 

um mecanismo social, no qual o saber tecnológico, inovações, práticas bioculturais, padrões de 

comportamento, preferências e cosmologias são adquiridas e transferidas (HEWLETT; 

CAVALLI-SFORZA, 1986).  

A funcionalidade e dinâmica desses processos de transmissão cultural/social se dá pela interação 

e/ou observação do indivíduo com seus semelhantes em dado grupo cultural (KENDAL et al., 

2018). Essas observações e/ou interações se dão no dia a dia, por meio de práticas cotidianas, 

observando e copiando aos mais experientes, interagindo com o meio natural em um contexto 

cultural específico (ZARGER, 2011), onde os indivíduos aprendem técnicas e práticas 

relacionadas ao uso da biodiversidade para o bem viver do grupo. 

Segundo um modelo proposto por Cavalli-Sforza e Feldman (1981), a transmissão cultural pode 

ocorrer: [1] dos pais para os filhos (tipo vertical); [2] entre indivíduos da mesma geração (modo 

horizontal); [3] entre gerações, caracterizado quando os jovens copiam adultos que não são seus 

pais (tipo oblíqua); [4] de um professor, líder ou uma mídia (tipo «um para muitos») e [5] dos 

membros mais antigos para os mais novos do grupo social/cultural (tipo «muitos para um»). 

Apesar dos fenômenos e/ou processos envolvidos na transmissão cultural, resultado da interação 

e/ou observação, os indivíduos também podem diversificar seu acervo biocultural mediante 

produção individual do conhecimento. Segundo Rendell et al. (2010), a produção individual do 

conhecimento configura-se como um mecanismo no qual o indivíduo constrói, especialmente pela 

experimentação e sem influência social novas informações. Entretanto, Soldati (2018, p. 43), 

pontua que nenhum conhecimento é em sua totalidade «associal», visto que “mesmo quando o 

conhecimento é produzido por um único indivíduo, a sua necessidade e realidade em que é 

produzido são frutos de um contexto e de relações sociais.” 

Considerando esses aspectos anteriormente enunciados, o semiárido brasileiro é uma região rica 

em termos biológicos e culturais, espaço de complexas inter-relações entre a espécie humana e o 

mundo natural. Apesar disso, uma intrincada relação de acontecimentos, como produção de 
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conhecimento empírico, experimentação e registro biocultural que se sucedem em comunidades 

rurais são negligenciadas e poucas vezes detalhados em pesquisas etnobotânicas e/ou estudos 

bioculturais. Dados desta natureza poderiam contribuir a um maior entendimento do 

comportamento humano no semiárido brasileiro. Diante do exposto, apresenta-se um curioso caso 

de experimentação empírica por uma anciã em uma comunidade rural no Piauí, Nordeste 

brasileiro. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Caracterização da área de estudo 

 

A presente investigação etnobotânica foi conduzida na comunidade rural Franco, município de 

Cocal (03º28’15”S e 41º33’18”O), região semiárida ao norte do estado do Piauí (Fig. 1). O 

município apresenta população de 26.036 habitantes e densidade demográfica de 20.51 hab./km2 

(IBGE, 2010). Á área da comunidade encontra-se dentro dos limites da Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Serra da Ibiapaba (BRASIL, 1996), uma região rica em aspectos bioculturais. 

Figura 1. Localização da comunidade rural Franco, Cocal, região semiárida do Piauí. Adaptado 

de IBGE (2010). 

 

Segundo a classificação de Köppen, o clima do município situa-se dentro das características 

pertencentes aos domínios climáticos Aw’-Tropical, caracterizados por duas estações bem 

marcadas: 1) um período de verão chuvoso e; 2) um período de inverno seco. As temperaturas na 

região oscilam entre 25 ºC e 35 ºC para os períodos mencionados, respectivamente. Apresenta 

precipitação média anual de 900 mm, em que o período entre março/maio registra maior 

pluviosidade, enquanto os menores índices são registrados entre os meses de julho/dezembro 

(MEDEIROS, 2004). 
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A vegetação local é descrita como carrasco, apresentando fisionomia arbustiva densa, grande 

diversidade de trepadeiras e indivíduos escandentes, com predominância de nanofanerófitos e 

microfanerófitos finos e caducifólios, com forte dispersão por zoocoria. Este tipo de vegetação 

apresenta forte potencial de aproveitamento econômico e, tem desempenhado um importante 

papel para a manutenção do bem viver em comunidades rurais de Cocal (CHAVES, 2005; 

CHAVES; BARROS, 2012; CHAVES et al., 2019). 

A comunidade Franco é essencialmente rural, apresentando paisagens bioculturais, resultado do 

modelamento e manejo de paisagens naturais, com forte influência da cultura e preferências 

humanas (paisagens locais podem ser visualizadas na Fig. 2). Os moradores, majoritariamente, 

são pequenos agricultores e/ou criadores de pequenos animais, como galináceos, caprinos, suínos 

e ovinos. Grande parte da área territorial da comunidade onde viviam muitas famílias foi destruída 

pelo rompimento da Barragem «Algodões I» em maio de 2009, gerando grandes impactos de 

caráter social, econômico, ecológico e biocultural (SIQUEIRA; MACHADO; LEMOS, 2019).  

Os residentes locais cultivam uma alta diversidade de espécies nos quintais, espaços de grande 

importância para a subsistência local, configurando-se como uma paisagem biocultural, que 

proveem diversos serviços ambientais, especialmente alimento e recursos medicinais 

(SIQUEIRA; LEMOS, 2016; SIQUEIRA; MACHADO; LEMOS 2019).  

Condutas éticas e aspectos legais 

O presente relato de caso faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo, o qual foi avaliado e 

consubstanciado (CAAE: 48893115.6.0000.5669) pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Ministro Reis Velloso (CMRV). Antes de iniciar 

a investigação, realizaram-se reuniões na comunidade objetivando esclarecer a finalidade da 

pesquisa, sua importância, procedimentos metodológicos e/ou intervenções locais, riscos, 

benefícios. Mediante anuência, procedeu-se ao Registro do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (RTCLE) (BRASIL, 2012; 2016).  

Para registro fotográfico das etapas de extração do azeite de mamona (Ricinus communis L.) e sua 

aplicação/tratamento, procedeu-se à aplicação do Termo para Uso de Imagem (TUI) (BRASIL, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Algumas das paisagens e/ou áreas registradas na comunidade Franco: [a]. Área da comunidade onde 

predominam lajeiros e/ou formações rochosas, local que apresenta espécimes das famílias Cactaceae e Bromeliaceae; 
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[b-c]. Vistas desde a Ladeira do Franco; [d]. Área destruída após o rompimento da Barragem «Algodões I», onde 

viviam muitas famílias; [e]. Trecho do Rio Piranji em época de cheia; [f]. Pequena parte da comunidade mais baixa 

em termo de relevo (entre os morros); [g]. Ladeira em cuesta ladeada por vegetação de carrasco; [h]. Vegetação no 

topo dos morros; [i]. Quintal como paisagem biocultural; [j]. Vegetação em quintal em época de seca; [k]. Área da 

comunidade onde há muitos lajeiros e vegetação típica; [l]. Área em quintal queimada para plantio; [m]. Remanescente 
de carnaubal; [n]. Área empobrecida pela agricultura já não utilizada; [o]. Via que atravessa a comunidade rural 

Franco. 

 

 

Coleta e Análise de dados 

Com respeito à documentação dos dados, aplicaram-se formulários semiestruturados a uma 

especialista local (identificada por possuir notório saber sobre a flora local e ser indicada como 

pessoa confiável para receitar remédios oriundos de plantas) em plantas medicinais (MARTIN, 

1995), contendo questionamentos sobre dados socioeconômicos (gênero, idade, escolaridade e 

renda) e etnobotânicos e/ou de natureza biocultural, como local de coleta da planta, parte usada, 

método de preparo do remédio do remédio caseiro, meio de administração, com quem aprendeu a 

prática, se a ensinou a outra pessoa, em que época da vida aprendeu e descrições específicas/gerais 

da prática biocultural em análise. Uma única pessoa participa da presente pesquisa devido a que 

era a única residente local que presenciamos realizando experimentação empírica e/ou produção 

individual de conhecimento sobre R. communis. 
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Para a complementação dos dados, realizaram-se visitas à especialista local, conversas formais e informais 
e, conforme Bailey (1982), procedeu-se ao uso da técnica de observação participante e/ou convivência com 

a comunidade. Todos estes procedimentos foram realizados entre os meses de agosto/2015 a julho/2018. 

O tratamento taxonômico para a espécie seguiu os delineamentos do Angiosperm Phylogeny Group (APG 

IV, 2016). A grafia do nome científico encontra-se atualizado e escrito conforme os dados disponíveis na 
«Lista de Espécies da Flora do Brasil/Reflora» (REFLORA, 2020). A classificação do hábito da espécie 

seguiu o recomendado por Font Quer (1977). A espécie foi coletada, herborizada e identificada, conforme 

proposta apresentada por Santos et al. (2014). O material botânico foi incorporado ao acervo do «Herbário 
Delta do Parnaíba», da Universidade Federal do Piauí (UFPI/CMRV), encontrando-se registrado sob o 

«espécime voucher» 5889. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Perfil geral da especialista local 

Agricultora de iniciais T.J.M, 74 anos de idade, viúva, possui renda de dois salários mínimos, sabe 

ler poucas palavras e/ou termos, assina apenas o próprio nome. É considerada pela comunidade 

uma especialista local em plantas medicinais, com notório saber sobre os recursos naturais que 

ocorrem localmente. Nasceu no Boíba, uma comunidade rural também pertencente ao município 

de Cocal. Mora na comunidade rural Franco desde que tinha 16 anos de idade, após seu casamento. 

Cultiva uma diversidade de espécies em seu quintal, principalmente, para preparação de remédios 

caseiros e alimento. Além disso, cria diversos animais para consumo próprio e/ou familiar, como 

galináceos e suínos.  

Descrição da aprendizagem individual e/ou produção individual do conhecimento 

A especialista local, T.J.M., realizava experimentação empírica em galinhas - Gallus gallus 

domesticus (Lineu, 1758) - administrando-lhes azeite das sementes (Fig. 3g) de mamona (R. 

communis) por via oral uma vez ao dia, no intervalo de um dia «sim» e outro dia «não» ao longo 

de duas semanas (Fig. 3i-p). Após o tratamento, a especialista refere-se à cura dessa afecção nas 

galinhas. De fato, produtos oriundos de R. communis têm sido relatados desempenhando um 

importante papel na manutenção e/ou cura de diversos problemas que acometem animais em 

diferentes contextos geográficos e culturais como recurso etnoveterinário (CASTRO et al., 2016; 

LÓPEZ; OBÓN, 2017; KHAN et al., 2019; SILVA et al., 2020). Na comunidade rural Franco, 

essa etnoespécie, que pode apresentar hábito arbustivo e/ou herbáceo, é cultivada nos quintais (Fig. 

3a-c), espaços de grande importância biocultural (SIQUEIRA et al., 2020). 

O uso do azeite de mamona para tratar coriza infecciosa em galináceos é uma novidade para a 

comunidade rural Franco e para a literatura etnobotânica. Por outro lado, diversas outras plantas 

medicinais de uso veterinário são referidas para o tratamento de coriza infecciosa (MOLINO et 

al., 2018).    

Com relação à toxicidade das sementes de mamona, alguns estudos, como os achados reportados 

por Alexander et al. (2008) e por Fonseca e Soto-Blanco (2014), evidenciam que as sementes de 

mamona possuem uma potente toxina, a ricina, uma glicoproteína que apresenta grande toxicidade 

com ação inativadora da ação de ribossomos.  

As etapas de extração do azeite de mamona já foram previamente descritas para a comunidade 

rural Franco, onde adicionam água na etapa de fervura para extração desse produto, permitindo 

que a ricina (o traço tóxico) seja removida (ver SIQUEIRA et al., 2020). De fato, esta etapa é 

crucial para a remoção da ricina devido a que é solúvel em água (FONSECA; SOTO-BLANCO, 

2014). Assim, segundo Maia et al. (2010), o azeite não é tóxico, já que essa glicoproteína tóxica é 

removida durante o processo de extração desse produto a partir das sementes. 
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Quando questionada com quem aprendeu esses conhecimentos, a especialista menciona que «pela 

cabeça dela», fazendo referência que esses saberes são de sua autoria e que ninguém lhe ensinou, 

configurando-se como uma produção individual do conhecimento. Ainda, refere-se que o teste 

realizado nas galinhas para o «gôgo de baba», outro nome local para a coriza infecciosa, esteve 

baseado em conhecimentos de natureza biocultural aprendidos anteriormente sobre o azeite de 

mamona. Entretanto, esclarece que esse conjunto de conhecimentos esteve relacionado ao 

tratamento de gripe em humanos, quando ainda era criança; observando sua mãe de criação cuidar 

de seus irmãos, época em que também aprendeu as etapas de extração do azeite da mamona. A 

prática etnoveterinária nunca foi transferida culturalmente e/ou socialmente a outros indivíduos da 

comunidade. 

Assim, a produção individual do conhecimento sobre essa prática nas galinhas estruturou-se a 

partir do suposto sucesso de cura da gripe no ser humano. Na comunidade rural Franco, o azeite 

de mamona é utilizado para tratar diversos problemas de saúde, inclusive a gripe; as práticas de 

cura envolvendo este azeite manifestam um conjunto de crenças e/ou cosmovisões e símbolos de 

natureza biocultural (SIQUEIRA et al., 2020).  

Apesar de aplicação do conhecimento sobre o azeite de mamona, primeiramente usado para curar 

gripe em humanos, agora aplicado para tratar coriza infecciosa, cabe destacar que as duas infecções 

variam quanto à natureza do agente etiológico (a gripe é causada por vírus, enquanto a coriza 

infecciosa tem como agente infeccioso bactérias, os sintomas e características também variam), o 

modo de aplicação do azeite (por seu sabor, para humanos é misturado a mel ou açúcar para 

«mascarar» o sabor característico [ver SIQUEIRA et al. 2020], já para uso etnoveterinário 

administra-se o azeite puro, não preparando uma mistura com outro ingrediente) e a dosagem, que 

para galinhas é muito menor (Fig. 3h e 3j) que a dosagem administrada no ser humano.  

Segundo a especialista, a aplicação do azeite de mamona para tratar coriza infecciosa em galinhas, 

antes para gripe em humanos, relaciona-se ao fato que as duas infecções apresentam sinais e 

sintomas semelhantes. Sendo assim, considera o «gôgo de baba» em galinhas um tipo de gripe. 

Além disso, o uso do azeite de mamona como recurso etnoveterinário apresenta-se como 

alternativa frente ao alto custo de medicamentos veterinários (SILVA et al., 2020) e à necessidade 

de cura de enfermidades/infecções que acometem os animais domésticos. Na América Latina, 363 

plantas medicinais são utilizadas em práticas etnoveterinárias, evidenciando um rico conhecimento 

sobre esses recursos que aportam propriedades curativas no tratamento de doenças em animais não 

humanos (BORGES et al., 2020). No Piauí, as abordagens etnobotânicas específicas sobre plantas 

medicinais empregadas em práticas etnoveterinárias são incipientes (e.g., CASTRO et al., 2016; 

AMORIM et al., 2018). No Quadro 1.0, visualiza-se o resumo da produção individual do 

conhecimento sobre o uso do azeite de mamona em galináceos na comunidade rural Franco. 

 

 

 

 

 

 
Quadro 1.0. Resumo dos mecanismos e/ou processos na produção individual do caso 
descrito 
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A produção individual do conhecimento sobre o uso do azeite de mamona para tratamento 
de coriza infecciosa em galinhas tem sérias implicações para a manutenção da 
bioculturalidade local. Para que ocorresse dita produção, houve uma combinação de 
fatores e contextos anteriores, sejam esses de carácter social, cultural, ambiental, entre 
outros. Houve uma observação e comparação entre a gripe em humanos e os 
sintomas/características apresentadas por galináceos acometidos por coriza infecciosa. Por 
suas semelhanças, segundo a especialista local em plantas medicinais, houve a 
experimentação e/ou aplicação de um conhecimento já validado culturalmente em 
humanos, a animais não humanos, no caso, as galinhas. Esta experimentação ocorreu por 
primeira vez localmente e, se aceita culturalmente, poderá fazer parte do acervo 
biocultural local e contribuir com o bem viver na comunidade e diminuição de gastos com 
medicamentos sintéticos de uso veterinário. 

 

 
 
Figura 3. Detalhes de R. communis e aplicação de prática biocultural usando azeite de mamona: [a-c]. Cultivo de 

mamona em quintais e/ou espaços próximos às residências; [d]. Folha de mamona; [e]. Botões e inflorescências de 

mamona; [f]. Frutos imaturos de mamona; [g]. Sementes de mamona; [h]. Detalhe de colher de chá usada para dosagem 

de azeite; [i-j]. Dosagem de azeite para posterior administração; [k-m]. Administração de azeite à galinha; [n-o]. 

Massagem peitoral e pescoço após a aplicação do azeite; [p]. Galinha logo da administração do azeite. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A produção individual do conhecimento é um processo social dinâmico e importante à 

manutenção da bioculturalidade e bem viver do ser humano e de animais domésticos. Esse 

mecanismo de produção de conhecimento, apesar de ser considerado individual, o indivíduo 

«construtor» encontra-se inserido em um contexto e/ou ambiente social e cultural, com plena 

interação e observação de outros indivíduos do grupo, no qual tem acumulado informações e/ou 

práticas anteriores em torno ao ambiente no qual encontra-se inserido, sendo importante 

considerar estes aspectos em estudos sobre produção individual do conhecimento, respaldando o 

fato de que a produção individual do conhecimento não é um mecanismo «associal», conforme 

exposto por Soldati (2018). 
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A produção individual do conhecimento sobre o uso de azeite de mamona para tratar coriza 

infecciosa em galinhas é uma novidade local e para a literatura etnobotânica, o qual pode ser 

validado culturalmente e/ou pelo grupo social, passando a fazer parte do acevo biocultural local 

com relação ao uso de plantas medicinais, seja para curar humanos e/ou animais não humanos. 

Esse mecanismo descrito deixa claro que a produção de conhecimento é um processo contínuo, 

integrativo e dinâmico que se expressa a partir das necessidades locais e da capacidade da espécie 

humana em adaptar-se e resolver as dificuldades de seu contexto, sejam pessoal, familiar, social, 

ambiental, etc., buscando sempre o melhor para o seu bem viver e de seu grupo social/cultural. 

 Agradecimentos: À toda a comunidade rural Franco pela recepção, atenção e tempo dispensados 

ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa; Laboratório de Botânica da UFPI/CMRV.  
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ARBORIZAÇÃO URBANA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESPÉCIES NATIVAS:  

UMA INTERSECÇÃO NECESSÁRIA NA CIDADE DE MOSSORÓ,  

RIO GRANDE DO NORTE 

Enaira Liany Bezerra dos Santos 

Elizabeth Ayrla Régis Cassundé 

Maria Rosângela Araújo Soares 

Zildenice Matias Guedes Maia 

 

INTRODUÇÃO  

A vegetação desempenha, se reinserida corretamente no espaço urbano, uma série de funções 

socioambientais, como: diminuição da poluição do ar e sonora, estabilização e proteção o solo, 

interceptação da água da chuva, auxiliando no ciclo da água e melhoria na qualidade de vida dos 

cidadãos. De acordo com Bargos e Matias (2011), os benefícios da arborização urbana podem ser 

agrupados em cinco grandes grupos: os de função social, estética, ecológica, psicológica e 

educativa.  

Muitos artigos discutem a arborização urbana também como instrumento de Educação Ambiental, 

porém o uso desse componente para tal finalidade é pouco praticado, principalmente porque uma 

grande quantidade de cidades tem sua arborização predominantemente de espécies exóticas, 

muitas dessas invasoras (RUFINO; SILVINO; MORO, 2019), o que dificulta o processo de 

contato da população com espécies nativas, por exemplo. 

A cidade de Mossoró/RN, Nordeste do Brasil, se caracteriza por ter tido um rápido crescimento, 

notadamente desordenado, o que a fez ocupar o posto de um dos polos regionais mais importantes. 

O presente trabalho visa discutir a importância da arborização urbana no contexto da cidade de 

Mossoró/RN e como a Educação Ambiental e a adoção de espécies nativas se interdependem, 

assim como o alinhamento dessas práticas resolveria muitos problemas socioambientais 

encontrados na área estudada. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho se baseou em pesquisa bibliográfica para elucidar a importância da Educação 

Ambiental na a condução saudável da arborização urbana do município de Mossoró, estado do Rio 

Grande do Norte. A cidade de Mossoró possui 75,5% das suas vias arborizadas (IBGE, 2010). A 

cidade apresenta uma população estimada de 297.378 habitantes, tendo registrado 259.815 

habitantes no último censo (IBGE, 2010). Mossoró se caracteriza pelo seu crescimento 

desordenado, que culminou em entraves socioambientais bem explícitos no corpo da cidade.  
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Figura 1: Mapa de Localização de Mossoró-RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALMEIDA; COELHO (2018) 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As cidades se desenvolvem, derrubam toda a vegetação nativa ali existente para dar espaço ao seu 

crescimento, novas gerações se desenvolvem sobre o espaço construído, que já não tem espécies 

nativas, mas uma totalidade de espécies exóticas. Esse é o início de uma história repetida em várias 

cidades do Nordeste, como Mossoró/RN. Entre os anos de 2002 e 2008 a cidade ocupou a 16ª 

posição no ranking de cidades que mais desmataram sua vegetação nativa (MMA, 2010 apud 

DIAS; DIODATO; GRIGIO, 2014, p. 184). De acordo com a Convenção de Diversidade Biológica 

(CDB, 2012), boa parte das cidades se desenvolvem próximo a Hotspots de Biodiversidade, 

ameaçando a proteção dos processos biológicos dessas áreas. 

Figura 2: Crescimento urbano previsto entre 2015 e 2025 

 
Fonte: CONVENÇÃO DE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 2012 
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A Biodiversidade Urbana é a variedade e riqueza de organismos vivos e diversidade de hábitats 

encontrados dentro e às margens de assentamento humanos (CDB, 2012). A biodiversidade urbana 

inclui tanto os fragmentos florestais quanto a própria arborização urbana. A inserção de espécies 

exóticas (com destaque às exóticas invasoras) tanto pode promover distúrbios dentro dos centros 

urbanos quanto estas podem se dispersar até os remanescentes florestais mais próximos, iniciando 

processos sérios de invasão biológica. Por isso a importância de se atentar às características das 

espécies que são trazidas para dentro do ambiente urbano: ele não está isolado. 

A arborização urbana pode ser compreendida como toda a cobertura vegetal de porte arbóreo 

existente nas cidades, compreendendo as áreas livres de uso público e potencialmente coletivas, 

áreas livres particulares e acompanhamento do sistema viário (EMBRAPA, 2002 apud DUARTE 

et al, 2018). 

Estudos preliminares desenvolvidos acerca da arborização na cidade de Mossoró revelam que esta 

vem ocorrendo monotonamente a partir do uso da Azadirachta indica A.Juss., popularmente 

conhecida como Neem indiano. Um trabalho realizado num bairro recém-planejado da cidade 

constatou que 67% dos indivíduos catalogados eram de espécies exóticas, do total sendo 41,88% 

neem e das 12 espécies encontradas, apenas quatro eram nativas do Bioma Caatinga (COSTA; 

FARIAS; BOTREL, 2019).  

A partir da análise da arborização do Campus da maior Universidade da cidade (Universidade 

Federal Rural do Semiárido) realizada por Diógenes et al (2018), foi verificado que 62,24% das 

espécies amostradas eram exóticas, onde 25% do total de indivíduos eram da espécie Azadirachta 

indica. Ao caminhar nas avenidas da cidade de Mossoró, percebe-se a homogeneização biológica 

pela qual a cidade passa: há poucas espécies vegetais, sendo boa parte dessas exóticas como o 

próprio neem indiano. A arborização realizada, em muitas cidades, com o uso de poucas espécies 

e ainda de forma descontínua, propicia perdas de biodiversidade, ou seja, as espécies de fauna que 

poderiam visitar áreas urbanas, não são atraídas (BRUN; LINK; BRUN, 2007).  

Isso constitui uma contradição frente à grande diversidade biológica que abriga o Bioma Caatinga. 

No trabalho de Cavalcante et al. (2017) são indicadas 43 espécies do Bioma Caatinga que possuem 

um grande potencial ornamental, mas são pouco valorizadas.  

Para uma melhoria da arborização urbana, torna-se necessário a participação da comunidade no 

processo de implementação desta, visto que já está naturalizada a ideia de que as espécies exóticas 

são mais eficientes na arborização urbana, principalmente por apresentar copa frondosa e serem 

de rápido desenvolvimento.  

De acordo com Jacobi (2003), a população só começa a participar dos processos decisórios e 

fortalece sua preocupação com a qualidade ambiental das cidades quando esta é sensibilizada 

ambientalmente. O processo de sensibilização envolve o processo de conhecimento da realidade, 

das problemáticas e do despertar para a vontade de querer mudar. De acordo com a Política 

Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795/99, Educação Ambiental é:  

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

A Educação Ambiental tem o potencial de resolver problemas como este, onde torna-se necessário 

a interação de sociedade civil e Poder Público. É indispensável a implantação de medidas 

educativas como campanhas de Conscientização Ambiental, em especial sobre arborização, bem 

como perspectivas de realização de medidas interventivas de divulgação, como palestras 

(MORAES et al., 2019). O próprio plantio de mudas é uma maneira de estimular a reflexão sobre 
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o desequilíbrio ambiental urbano e visa promover uma simples alternativa para combater o déficit 

arbóreo da cidade (COSTA, 2016).  

Figura 3: Espécies do Bioma Caatinga indicadas para arborização Urbana. 

 
Fonte: ALVAREZ et al, 2012. 

 

Assim, pode-se perceber o potencial das espécies da Caatinga para arborização urbana. O desafio 

é operacionalizar atividades que visem a implantação de plantas nativas na arborização. O sucesso 

de tais ações depende, como afirma Alvarez et al. (2012), de fatores como a qualidade das mudas 

produzidas, que por sua vez depende da matriz escolhida para retirada de sementes e material 

reprodutivo. A escolha das espécies deve considerar, dentre outras coisas: a disponibilidade de 

sementes, capacidade adaptativa, sobrevivência no local de plantio, porte, tipo de copa, folhas, 

hábito de crescimento das raízes resistência a pragas e outros (ALVAREZ et al., 2012).  

Como mostrado por Alvarez et al (2012), existem alguns passos primordiais a serem considerados 

para o plantio de árvores no ambiente urbano: i) seleção de espécies, que deve ser escolhida de 

acordo com a finalidade de uso, disponibilidade de sementes e o conhecimento do comportamento 

da espécie; ii) seleção do local de plantio, que deve ser usado como critério na escolha do porte da 

planta; iii) Abertura das covas, que deve ser feito com antecedência e a partir do conhecimento do 

comportamento das raízes da planta; iv) Plantio, que deve ser feito envolvendo a comunidade a 

ser beneficiada pela arborização; e v) cuidados pós-plantio, que visa a manutenção das plantas 

para garantir sua sobrevivência, como irrigação, poda.  
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Levando a lista em consideração, a participação da sociedade deve se dar em todas as etapas, 

principalmente na etapa pós plantio, pois demanda maiores cuidados para a sobrevivência das 

plantas. É importante atentar que a poda é motivo de conflitos na cidade de Mossoró RN, pois 

muitos moradores não sabem que o serviço de poda é ofertado pela prefeitura. Não tendo esse 

conhecimento, os próprios moradores é quem são responsáveis pela realização da poda. Assim 

sendo estas ações são realizadas apenas com a finalidade ornamental e de facilitar o tráfego de 

pedestres (SILVA, 2015, p. 177). 

Outro ponto primordial é o levantamento da arborização já existente no local de estudo, visando 

conhecer os locais mais adequados a receber vegetação antes que se faça supressão da arborização 

já existente. Pesquisas nesse viés dessem ser incentivadas pelo Poder Público e pelas universidades 

da cidade, por estarem mais próximas ao problema. 

Num primeiro momento, a educação ambiental deve ser instrumento para a implantação da 

arborização com espécies nativas para que quando alcançado este objetivo, a própria arborização 

urbana seja usada como instrumento para realização de atividades educativas dentro dos centros 

urbanos. Assim, a arborização e educação ambiental são interdependentes no ambiente urbano. 

Uma cidade bem arborizada com espécies nativas proporciona o conhecimento destas espécies por 

alunos, moradores e frequentadores.  

CONCLUSÕES FINAIS 

Boa parte das cidades estão se desenvolvendo próxima a áreas de Hotspots de Biodiversidade, 

ameaçando os processos biológicos que ocorrem nessas. Além disso, as cidades desmatam a 

vegetação nativa e quando vão reinserir a vegetação no espaço, a maioria das espécies são exóticas, 

e muitas com alto potencial invasor.  

O Bioma Caatinga é o menos conhecido e menos usado do ponto de vista do seu potencial 

ornamental. As cidades que crescem sobre esse bioma levam em consideração espécies de outros 

biomas, como a cidade de Mossoró/RN, onde estudos preliminares revelam o uso exacerbado de 

Azadirachta indica na arborização de diversos espaços.  

Assim, a arborização urbana e educação ambiental tornam-se interdependentes na resolução desse 

problema. A população precisa participar da implementação da arborização, conhecendo as 

espécies nativas do bioma Caatinga, zelando nos processos pós-plantio de mudas para que haja a 

manutenção adequada da arborização.  

É necessário o desenvolvimento de estudos que operacionalizem práticas de educação ambiental 

voltadas à arborização com plantas nativas do Bioma Caatinga na cidade de Mossoró/RN, que é 

uma cidade já arborizada de forma monótona e a partir do uso de espécies exóticas. Estudos que 

demonstrem planos de ação para guiar tais práticas também são importantes nesse contexto.  
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INTRODUÇÃO 

A produção de animais de forma extensiva ainda é bastante comum na região Nordeste brasileira, 

tendo como principal fonte de forragem a pastagem nativa encontrada na Caatinga, 

proporcionando assim, a degradação dessas áreas. O uso de espécies que possibilitem um maior 

reaproveitamento de nutrientes e deposição de nitrogênio no solo através de relações simbióticas, 

associados a uma boa capacidade de mantença para os animais são necessárias. 

 O uso de tecnologias que possibilitem a implantação de espécies leguminosas no semiárido vem 

como alternativa para a melhoria das condições do solo através da fixação de nitrogênio, além de 

ser benéfico a outras culturas forrageiras que vão ser enriquecidas com a presença de nitrogênio 

no solo. Leguminosas nativas do semiárido tem entre suas características a adaptação a altas 

temperaturas e a baixos níveis de pluviosidade, além de boa capacidade de fixação de nitrogênio 

que podem melhorar sua produção, no entanto, há poucas pesquisas relacionadas à fixação 

biológica de nitrogênio – FBN (TEIXEIRA et al., 2006; FREITAS & SAMPAIO, 2008) e da 

relação destes com a produção de biomassa foliar. 

Em climas tropicais variações de aspectos como temperatura, baixa umidade do solo e áreas sem 

antecedentes associados à produção de leguminosas, podem determinar a necessidade de 

inoculação (MARTINS et al., 1997), nesse contexto, a utilização do sabiá (Mimosa caesalpiniifolia 

Benth.) apresenta-se como uma das mais importantes leguminosas presentes no semiárido, devido 

sua capacidade adaptativa a clima adverso e rápido desenvolvimento. (ALMEIDA et al., 1987) 

Os elevados índices de sais no solo estão associados a potenciais problemas para o 

desenvolvimento de algumas espécies. O processo de salinização do solo vem crescendo 

consideravelmente com o uso indiscriminado de águas salinas para perímetros irrigados, 

juntamente com fertilizantes artificiais. As Ciências Agrárias objetiva usar tecnologias que 

possibilitem a recuperação de áreas degradadas com elevados patamares de salinidade, além da 

busca por estratégias que proporcione a produção em ambientes salinos. É comum o uso de 

leguminosas nesse processo, onde, a associação simbiótica de plantas com Rhizobium promovem 

maior tolerância das plantas aos vários tipos de estresse (SILVA JÚNIOR et al., 2012). O 

desenvolvimento de espécies em ambientes salinos está associado à colonização de Rhizobium ou 

de micorrizas. (JUNIPER & ABBOTT, 2006) 

Além disso, o uso do sabiá pode ser uma estratégia viável para recomposição de pastagem em 

áreas afetadas por sais (TAVARES et al, 2012). Porém, poucos são os estudos relacionados à 

produção e desenvolvimento inicial da espécie em solos salinos. Nesse sentido, o presente trabalho 

tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de Rhizobium x produção de biomassa foliar de sabiá 

(Mimosa caesalpiniifolia) submetida a solo salinizado e água salina. 

 

BASES TEÓRICAS 
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Mimosa caesalpiniifolia Benth. é uma leguminosa arbórea de ocorrência natural no nordeste 

brasileiro, mas que foi disseminada com sucesso em outras regiões brasileiras, sendo nomeada 

sansão-do-campo, sabiá ou cebiá. Pode ser explorada de diversas formas, desde o aproveitamento 

da madeira para estaca ou lenha, suas folhas são excelentes fonte de proteínas para os ruminantes 

e sua flora é atrativa para as abelhas extraírem seu néctar e pólen. É conhecida como uma árvore 

de múltiplo uso no Brasil. (EMBRAPA, 2003) 

A salinidade raramente é uniforme e ocorre, normalmente, nas camadas superficiais onde ocorre 

a evaporação excessiva. Há variações sazonais na salinidade causada por variações chuvosas, 

evapotranspiração e irrigação em diversos habitats salinos e solos agricultáveis. As plantas 

precisaram adaptar-se a solos com variedades espacial, temporal e químico a respeito à salinidade 

e associado ao estresse, suas adaptações foram, consequentemente, complexas e variadas. 

(GORHAM, 1992) 

Rhizobium são tipos de bactérias nodulares que vivem no solo e são capazes de converter 

nitrogênio atmosférico em amônio. Elas vivem em simbiose com algumas plantas, dentre elas as 

Fabaceas, no qual as bactérias formam nódulos nas raízes das plantas fornecendo a elas nitrogênio 

em contrapartida a planta hospedeira fornece carboidratos e outros nutrientes. Ambos, planta e 

bactéria, vivem bem sozinhas, mas vivem melhor em simbiose, procurando um ao outro por meio 

de uma elaborada troca de sinais. (TAIZ; ZIEGER, 2017) 

Estudando a tolerância da M. caesalpiniifolia à salinidade, Ribeiro et al. (2008) observaram 

redução significativa da altura das plântulas em função do aumento da condutividade elétrica. Em 

condições de estresse hídrico, neste caso decorrente do excesso de sais no substrato, o primeiro 

efeito mensurável sobre as plântulas é justamente a diminuição do crescimento causada pela 

redução da expansão celular que necessita de turgor adequado. (TAIZ; ZEIGER, 2013) 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Ceará - 

Campus Crateús, Brasil. As sementes foram coletadas em áreas de caatinga de acordo com sua 

disponibilidade e, posteriormente semeadas em casa de vegetação em recipientes de polietileno de 

20 x 40 cm (4,2 litros) organizados em três blocos (figura 1). O delineamento foi em design 

fatorial, com dois fatores, cada um deles com dois níveis de tratamento. A condição água teve 

como nível de tratamento água salinizada e não salinizada; e a condição solo teve como nível de 

tratamento solo salino e não salino. Cada uma das combinações teve cinco repetições por bloco. 

Para um aumento no percentual de germinação foram semeadas duas sementes por recipiente. Para 

o fator água, foi considerado água salinizada aquela em que a condutividade elétrica era de (7,00 

dS m), e não salinizada (306 µS cm-¹). Para o fator sol, este foi coletado em áreas agricultáveis 

com profundidade de até 30 cm. 

Com a finalidade de representar o solo salino, 50% do solo fértil foi salinizado artificialmente em 

caixa de polietileno com capacidade de 500 l, foi elaborada uma solução salina ímpar de 12 dS/m, 

onde foram distribuídas com solo na fração de 50% de areia grossa e 50% de solo. Passado um 

período de seis dias o material foi retirado, no exibindo metade da concentração salina da solução. 

O mecanismo para evitar a contaminação da irrigação automática entre os blocos foi feito por 

chapas de ferro e madeira de até 5 cm de altura do solo. 

Foram utilizadas técnicas de pesagem para controle de volume de água aplicadas na irrigação, com 

a pesagem dos recipientes no qual inicialmente foram pesados dez sacos de polietileno com 

substrato na condição de capacidade de campo, e posteriormente os seus pesos foram mensurados 

24h após obtida a capacidade de campo. Com este peso, obteve-se uma medida média de quanto 
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de água foi consumida pela planta e da taxa de evaporação do solo. Este valor foi multiplicado 

pela quantidade de sacos da casa de vegetação. Os valores de consumo de água foram reavaliados 

diariamente, uma vez que o consumo de água por planta varia ao longo do desenvolvimento.  

Para avalição foi utilizado tensiômetros que ficarão distribuídos um em cada bloco por tratamento. 

Foi utilizado um vacuômetro que irá medir a pressão negativa dos tensiômetros, após foi feita uma 

média de cada tratamento. De acordo com o valor obtido, este foi comparado com a média de 

consumo de água por planta para cada tratamento, para determinar o tempo de irrigação de acordo 

com valores de média obtidos. Para análise matéria seca, foram retirados cinco indivíduos de cada 

tratamento, onde foram coletados a biomassa seca foliar e todos e Rhizobium de cada indivíduo 

para posterior análise conforme a metodologia descrita em SILVA (2002). 

Para verificar se havia diferenças na matéria seca produzida pelas plantas, em solos salinos e não 

salinos, foi utilizado um modelo misto. No modelo a variável tipo de solo foi inserida como efeito 

fixo e as amostras como efeito aleatório, uma vez que cada amostra foi medida em duplicata. Para 

verificar se havia diferença no peso da biomassa de Rhizobium em plantas que foram cultivadas 

em solo salino foi utilizado o teste t. Além disso, para verificar se a biomassa de Rhizobium afetou 

a biomassa seca dos vegetais foi utilizado uma regressão linear. Em todos os casos, os pressupostos 

dos modelos estatísticos foram testados, e no caso do teste t os dados de biomassa do Rhizobium 

foram log transformados. As análises foram conduzidas no programa r (R Core Team, 2019), e 

utilizados os pacotes lme4 (Bates et al 2015) e car (FOX; WEISBERG, 2019).  

Figura 1. Croqui do desenho experimental e disposição dos tratamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O peso de matéria seca de M. caesalpinifolia não diferiu entre plantas cultivadas em solo salino e 

não salino (F1,8 = 5,279, p = 0,051) (Figura 2A). Íons minerais como cloreto de sódio e sulfato de 

sódio são comuns em regiões semiáridas e seu excesso pode causar toxicidade nas plantas, 

limitando o crescimento dos vegetais. Nesse estudo a M. caesalpiniifolia mostrou-se resistente à 

salinidade a qual foi submetida (7 dSm). Sendo uma planta glicófita a espécie possui mecanismos 

de resposta ao estresse, uma dela é a SOS (Salt Overly Sensitive) que aumenta o efluxo de Na+ 

reduzindo a toxicidade induzida pela salinidade, permitindo, desse modo, que a planta mantenha 

sua produção de matéria seca normal (TAIZ; ZIEGER, 2013). 
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Figura 2. SEQ Figura \* ARABIC 1. M. caesalpinifolia cultivada em substrato salino e não salino: A) Matéria seca 

das plantas; B) Biomassa seca de Rhizobium nas raízes das plantas; C) Regressão linear mostrando relação entre a 

biomassa de Rhizobium e a matéria seca das plantas. Os pontos representam à média e as barras o desvio padrão 

médio. 
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Além disso, houve diferenças no peso seco dos Rhizobium encontrados em plantas que foram 

cultivadas em solo salino (t(20) = 2,409, p = 0,026) (Figura 2B), e plantas que estavam em solo 

não salino (20 ± 20 mg) apresentaram menor biomassa de Rhizobium que aquelas em solo salino 

(40 ± 30 mg) (Figura 2B). Essa diferença dos pesos pode ser explicada pela ação de uma estirpe 

resistente ao sal que melhorou a simbiose sob condições salinas e pela presença de 

exopolissacarídeos produzidos pelos microrganismos, como forma de estratégia de sobrevivência 

da planta em condições de estresse, inclusive em solo salino e temperaturas elevadas, colaborando 

com o rápido crescimento dos Rhizobium em regiões semiáridas. (FREITAS, 2007) 

A biomassa de Rhizobium seca, independentemente do tipo de solo em que a planta foi cultivada, 

explica 57,4% da variação da biomassa das plantas, e a última é negativamente afetada pelo 

aumento da biomassa de Rhizobium (F1,4 = 7,724, p = 0,049) (Figura 2C). Este resultado corrobora 

a teoria de repartição de recursos. Em solos salinos a disponibilidade de recursos é baixa, 

resultando em maior investimento de parte radicular. Além disso, a ausência de nutrientes poderia 

fortalecer a relação simbiótica planta vs Rhizobium, aumentando também o seu número. Vale 

ressaltar que não foi possível verificar os efeitos separados do número de Rhizobium na biomassa 

de plantas para solos salinos e não salinos, dado o baixo número de amostras.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A salinidade não afetou a produção de matéria seca da M. caesalpinifolia e a biomassa dos 

Rhizobium foi maior sob condições salinas. Sendo assim, a espécie pode ser indicada para o uso 

como banco de proteínas servindo como alternativa viável para produção de forragem em regiões 

semiáridas. 
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INTRODUÇÃO  

Em regiões semiáridas, o solo tem a característica de ser salino e a água comumente é salobra, o 

que dificulta a produção agropecuária na região, devido a necessidade de se fazer uso de irrigação 

para produzir, já que os longos períodos de estiagem geralmente não permitem um ciclo de cultura. 

Para Munns (2008), a salinidade do solo estressa as plantas de duas maneiras: altas concentrações 

dificultam o trabalho das raízes em extrair água e altas concentrações na planta podem ser tóxicos. 

No exterior das raízes os sais têm efeito imediato no crescimento celular e metabolismo, já para o 

restante dos tecidos da parte aérea, as concentrações tendem a demorar a afetar a funções da planta.  

Esses efeitos negativos estão ligados ao potencial osmótico que impede a absorção de nutrientes 

tais como K+, Ca2+ e Mg2+, decorrente da alta concentração de Na+ na solução do solo causando 

toxidez e diminuição da eficiência fotossintética da planta (OLIVEIRA et al. 2019). Algumas 

plantas podem ser classificadas como halófitas devido a sua adaptação a ambientes salinos por 

possuírem mecanismos adaptativos que permitem sua sobrevivência. A espécie Calotropis 

procera (Aiton) W.T.Aiton, é uma planta recorrente no nordeste brasileiro e tida como invasora 

por muitos produtores, além de ter potencial forrageiro.  

Popularmente conhecida como flor-de-seda e pertencente à família Asclepiadácea, destaca-se 

como uma espécie arbustiva do semiárido que pode ser utilizada como alternativa alimentar em 

períodos de estiagem. Marques et al. (2007) encontrou valores, em porcentagem, de matéria seca 

e proteína bruta de 90,78 e 9,40, respectivamente. Entretanto ela deve ser usada após passar por 

processo de secagem, pois in natura possui um látex que a torna a planta tóxica e inaceitável pelos 

animais. No entanto poucos são os estudos que buscam avaliar os mecaninos adaptavos da C. 

procera submetida à salinidade. Nesse sentido o presente trabalho objetivou avaliar os teores de 

clorofila e carotenoides de C. procera sob solo salino e água salina. 

Bases teóricas 

A salinidade afeta o crescimento e produção de biomassa interferindo no transporte de íons, 

distribuição e assimilação de nutrientes (FARIAS et al., 2009). A magnitude destes efeitos irá 

depender da espécie vegetal, e de outros fatores ambientais como luminosidade, umidade, 

intensidade de salinidade e duração do estresse salino (CRAMER et al., 1994).  

A planta em resposta a salinidade pode apresentar duas fases, sendo a primeira uma resposta rápida 

a pressão osmótica interna, e a segunda mais lenta devido ao acúmulo de Na+ e Cl- nos tecidos 

foliares (MUNNS; TESTER, 2008).  Podendo afetar os pigmentos clorofilaticos da planta como 

resposta a salinidade. Algumas espécies se adaptam as condições de salinidade, podendo 

sobreviver em altas concentrações de salinidade. Uma planta promissora é a Calotropis procera 

(Apocynaceae). Conhecida popularmente como flor-de-seda, sendo também chamada de saco-de-

velho, algodão-de-seda, algodão-da-praia, paininha-de-seda, leiteira, janaúba, queimadeira e 

ciúme. C procera não é uma espécie nativa, é considerada naturalizada, e possui ampla distribuição 

no Brasil, ocorrendo em áreas antrópicas, nos biomas da Caatinga e Cerrado (BFG, 2015). A planta 

possui hábito arbustivo ou subarbóreo com até 2,5 m de altura. O caule geralmente é simples e 
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com casca espessa. Os galhos são suculentos, e a planta libera látex branco quando quebrada ou 

cortada.  A planta é polinizada por insetos, como borboletas e as sementes são tipicamente 

dispersas pelo vento. É uma planta resistente a seca e tolera salinidade (Orwa et al. 2009), muito 

embora ocorra redução da sua biomassa quando submetida a irrigação salina (IBRAHIM, 2015). 

A espécie possui potencial biomédico (CHAUDHARY et al., 2017), além de poder ser utilizada 

para alimentação animal conforme relatado por Costa (2009), em substituição ao milho e soja, sem 

alterações da qualidade da carne (COSTA et al., 2011). 

MATERIAL E MÉTODO 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de novembro a março de 2019, no 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará campus-Crateús. Utilizando irrigação 

automática, foram alocados sacos de polietileno, (40 x 20 cm) com 50% de areia lavada e 50% de 

solo, em três blocos utilizando delineamento casualizado, com dois fatores e dois níveis de 

tratamento; o fator solo com nível de tratamento solo salinizado e solo normal, e o fator água como 

nível de tratamento água salina e não salina. Sendo cinco repetições para cada um dos fatores em 

cada bloco (Figura 1). Foram semeadas duas sementes de Calotrophis procera para assegurar a 

germinação. A água salina utilizada era proveniente de poço profundo com salinidade de 7,00 dS 

m-¹ a 25˚C, e a água não salina era proveniente do sistema de abastecimento de água da cidade 

com salinidade de 426 µS cm-¹ a 25˚C. Para o solo, a salinização se deu artificialmente 

mergulhando-se os sacos com solo em recipientes contendo solução de NaCl a 12,5 dS m-¹ a 25˚C. 

Após seis dias mergulhados, os solos foram removidos. Após ser feito a secagem do solo, foi 

realizado análise de Condutividade elétrica. O solo salino apresentou salinidade de 6,00 dS m-¹ a 

25˚C. Os demais solos, proveniente de áreas de cultivo da região, possuíam salinidade de 426 µS 

cm-¹ a 25˚C. Após 5 meses foram coletadas de 5 indivíduos por tratamento, discos de 0,6 dm em 

triplicata, de folhas compostas, jovem e expandidas (Figura 2). Para verificar os teores de clorofila, 

os discos foram acondicionados em microcubos opacos tipo Eppendorf de 1,5 ml, nos quais havia 

1,0 ml de N, N-dimetilformamida-HCON (CH3)2 (DMF) (Figuras 3 e 4).  Os microtubos foram 

colocados em geladeira por 72 horas. E posteriormente, realizou-se as análises de clorofila, nas 

quais as amostras dos microtubos foram passadas para cubetas de vidro, e com espectrofotômetro 

realizado a leitura nos comprimentos de onda de 663,8, 646,8 e 480,0 nm. Com isso, determinou-

se as concentrações de clorofila A, clorofila B e Carotenoides das amostras conforme metodologia 

presente em Porra (2002). 

 

Análises Estatísticas 

 

Para verificar o efeito da salinidade do solo e de água nas concentrações de clorofila A, B e 

carotenoides de C. procera foram realizados modelos lineares mistos. Nestes modelos as variáveis 

solo e água foram incluídas como variáveis de efeito fixo, e a variável triplicata foi considerada 

efeito aleatório. Todos os modelos utilizaram a distribuição gaussiana e os pressupostos foram 

testados. As análises foram conduzidas no programa r (R Core Team, 2019), e utilizados os pacotes 

lme4 (Bates et al 2015) e car (FOX; WEISBERG; 2019). 
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Figura 1 – Croqui do delineamento experimental e desenho experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – C. Procera recolhidas para análise 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 3 – C. Procera utilizadas para análise 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 4 – eppendorf de 1,5 ml, com 1,0 ml de N, N-dimetilformamida-HCON (CH3)2 (DMF) 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As concentrações de clorofila A não foram afetadas pela salinidade do solo (F1,15 = 0,039, p = 

0,847), mas foram afetadas pela salinidade da água (F1,15 = 44,064, p < 0,001). Essa diminuição 

ocorre devido a ação de enzima  clorofilase a qual degrada as moleculas de clorofila devido ação 

do NaCl  (SHARMA; HALL, 1991).  C. procera cultivadas com irrigação salina tiveram 

concentração foliares de clorofila A de 2,78 ± 0,31 µg/ml, enquanto as plantas irrigadas com água 

não salina tiveram concentrações de 1,00 ± 0,39 µg/ml (Figura 5A) Oque pode indicar que não 

houve competição da molécula de Na+, em dissolução, com a de Mg+ na formação da clorofila. 

Que poderia reduzir a concentração de clorofila (1). O mesmo ocorreu com as concentrações de 

clorofila B, que não foram afetadas pelo solo (F1,15 = 0,058, p = 0,813), mas foram afetadas pelo 

tipo de água utilizada na irrigação (F1,15 = 43,485, p < 0,001). Os sais dissolvidos na solução do 

solo, em exesso, ocasionam danos celulares e moleculares para a maioria das plantas glicófílas 

limitando a absorção de água e nutrientes devido a toxicidade causada pela salinidade (TAIZ; 

ZEIGER, 2009; DIAS; BLANCO, 2010), que não foi observado nas plantas cultivas em solo 

salino. Plantas que receberam água salina tiveram concentração de clorofila B de 0,65 ± 0,08 

µg/ml, enquanto as que não receberam água salina tiveram concentrações de 0,20 ± 0,11 µg/ml 

(Figura 5B).  Indicando que a C. procera pode ter reduzido a fotossintese pelo fechamento 

estomatico como um mecanismo adaptativo de sobrevivência. Esses resultados onde a clorofila B 

é maior em água não salina, idicam que esses piguimentos ao captarem energia de outros 

comprimentos de onda estão atuando nas reações fotoquímicas de fotossíntese devido a 

transferencia de energia para a clorofila A (SCALON et al., 2003). 
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Figura – 5 Gráficos de análise de variância para clorofila A, B e Carotenoide de C. Procera cutivadas em solo 

salinizado e a água salinizada, e aguá normal e solo normal. Pontos representam a média e barras o desvio padrão. 

 

 

 
 

A concentração de carotenoides foliares em plantas cultivadas em solos salinos e não salinos não 
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diferiu (F1,15 = 0,009, p = 0,925), mas o tipo de irrigação influenciou significativamente as 

concentrações de carotenoides (F1,15 = 72,789, p < 0,001). Resultados semelhantes também foram 

encontrados por (4) quando avaliou as limitações de fotossinteticas de tomateiro sob extresse 

salino, observando reduções  significativas  na  concentração  de  clorofila  a, b  e de carotenóides 

nas  folhas  das  plantas  sob   concentração  de  150  mmol  L -1  de  NaCl  em  comparação as 

plantas não submetidas ao estresse  salino (0 mmol L -1  de NaCl. Plantas cultivadas com irrigação 

salina tinham 0,68 ± 0,06 µg/ml de carotenoides nas folhas e as plantas irrigadas com água não 

salina 0,26 ± 0,07 µg/ml (Figura 5 C). A diminuição dos  carotenoides pode ser devido relação 

com a cloforila A e B de, exercendo ação fotoprotetora do aparato e absorvendo luz nos complexos 

de captação fotoquímico, agindo como pigmentos acessórios (KERBAUY, 2004). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A salinidade do solo não afeta as caracteristicas de clorofila de Calotropis procera, porem a água 

salina tem impacto siguinificativo na percentual clorofilático, indicando que a planta pode ser 

cutivada em solo salino, mas sofre impactos fisiológicos da água salobra. 
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INTRODUÇÃO 

A espécie em estudo de nome popular arapiraca também conhecida como esponjeira, jurema-

branca, conhecida cientificamente como Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P.Lewis = 

Pithecolobium dumosum Benth.) pertence à família Fabaceae e a subfamília Mimosoidea. Sua 

origem e distribuição geográfica atual no Brasil é concentrada na Região Nordeste, Centro-Oeste, 

Sudeste e Cerrado, na Caatinga e Mata Atlântica. Quanto a sua fenologia é uma árvore que floresce 

no início do ano, e seus frutos amadurecem entre agosto e outubro, e quanto ao seu tipo de 

vegetação provavelmente planta nativa da mata atlântica e dos brejos de altitude regionais (KÄGI, 

2014). 

A espécie C. dumosum é indicada apenas para pequenas construções, estacas, lenha e carvão 

(LORENZI, 2014). Nos períodos de estiagem, suas folhas e parte das cascas do tronco servem de 

alimento para os ruminantes que se alimentam nas pastagens nativas da caatinga (GOMES, 2015). 

Chloroleucon dumosum é uma espécie que ocorre em diversas regiões do Brasil, principalmente 

na Caatinga, e pouco se sabe quanto a sua natureza simbiótica. Estudos relacionados a leguminosas 

fixadoras de nitrogênio nativas desse Bioma são importantes para a compreensão da ecologia dos 

rizóbios do semiárido brasileiro, e permitem identificar pares simbióticos para uso na 

recomposição das matas. 

A caracterização biométrica de frutos e sementes pode contribuir para diferenciação de espécies 

do mesmo gênero (CRUZ et al., 2001) pois fornece informações para a conservação e exploração 

das espécies (CARVALHO et al., 2003) e possibilita maior uso dessas espécies em programas de 

reflorestamento e revegetação de áreas alteradas (VÁZQUEZ-YANES; ARÉCHIGA, 1996). Além 

disto, a biometria de sementes constitui um instrumento relevante para detectar a variabilidade 

genética dentro de populações de uma mesma espécie e as relações entre esta variabilidade e 

os fatores ambientais, como também em programas de melhoramento genético (GONÇALVES et 

al., 2013). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar morfologicamente os frutos e as 

sementes de Chloroleucon dumosum. 

IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DA ESPÉCIE 

Chloroleucon dumosum é uma espécie que ocorre em diversas regiões do Brasil, principalmente 

na Caatinga, e pouco se sabe quanto a sua natureza simbiótica. Estudos relacionados a leguminosas 

fixadoras de nitrogênio nativas desse Bioma são importantes para a compreensão da ecologia dos 

rizobios do semiárido brasileiro, e permitem identificar pares simbióticos para uso na 

recomposição das matas. 

O gênero Chloroleucon Britton & Rose ex Record distribui-se predominantemente em áreas de 

Caatinga, confirmando dados já apresentados por Barneby e Grimes (1996) e Queiroz (2009), 

sendo que as espécies de algumas regiões podem ser agrupadas de acordo com a estrutura do 

glomérulo em um grupo com glomérulos heteromórficos (C. acacioides (Ducke) Barneby & 
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J.W.Grimes, C. extortum Barneby & J.W.Grimes, C. foliolosum (Benth.) G.P.Lewis e C. tortum 

(Mart.) Pittier) e outro com glomérulos homomórficos, representado apenas por C. dumosum. 

As espécies são diferenciadas principalmente por caracteres dos frutos, tornando a taxonomia do 

gênero complexa na ausência destes, uma vez que as plantas geralmente florescem sem folhas e, 

mesmo quando as folhas estão presentes, há sobreposição nos caracteres foliares. O indumento das 

folhas também não é um bom caráter para separar as espécies, visto que varia muito dentro das 

próprias espécies (ALMEIDA, 2014). 

A caracterização biométrica de frutos e sementes pode contribuir para diferenciação de espécies 

do mesmo gênero (CRUZ et al., 2001) pois fornece informações para a conservação e exploração 

das espécies (CARVALHO et al., 2003) e possibilita maior uso dessas espécies em programas de 

reflorestamento e revegetação de áreas alteradas (VÁZQUEZ–YANES; ARÉCHIGA, 1996). 

Além disto, a biometria de sementes constitui um instrumento relevante para detectar a 

variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie e as relações entre esta 

variabilidade e os fatores ambientais, como também em programas de melhoramento genético 

(GONÇALVES et al., 2013). 

DISCUTINDO O TEMA 

A família Fabaceae era dividida em três subfamílias: Caesalpinioideae, Momosoideae, 

Papilionoideae (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Porém, uma mudança ocorrida recentemente na 

classificação taxonômica da Fabaceae dividiu essa família em seis subfamílias: Cercidoideae 

(LPWG), Detarioideae (Burmeist.), Duparquetioideae (LPWG), Dialioideae (LPWG), 

Papilionoideae (DC.) e Caesalpinioideae (DC.). 

A subfamília Momosoideae se encontra classificada dentro da nova subfamília Caesalpinioideae, 

e portando, deixa de existir isoladamente, enquanto Caesalpinioideae é agora mais homogêneo, 

incluindo todas as leguminosas com folhas bipinadas e a maioria com nectários extraflorais no 

pecíolo (AZANI et al., 2017). Na Caatinga ocorrem 88 gêneros e 373 espécies, pertencentes a 

família Fabaceae, constituindo um terço de toda a diversidade vegetal deste Bioma (LIMA et al., 

2015). 

A espécie Chloroleucon dumosum (Fabaceae – Mimosoideae (atualmente Caesalpinioideae) - 

Ingeae), possui como sinonímia Pithecellobium dumosum Benth. é conhecida popularmente como 

arapiraca, pau-rósea e jurema branca, possui folha composta, bipinada, com 4-6 pares de folíolos 

(APNE/CNIP, 2017). É uma planta decídua encontrada, principalmente em caatinga, campos 

gerais e matas de galerias. Possui porte arbóreo ou arbusto com 2,5 a 9,0 m de altura. Ocorre 

naturalmente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Sergipe, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio de Janeiro (LIMA et al., 2015). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade e Sementes, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral, em agosto de 2019, localizado 

na cidade de Sobral – CE, com coordenadas geográficas (03° 40’ 58” S e 40° 21’ 4” W). 

Os frutos foram coletados de plantas nativas, no distrito de Mumbaba, município de Massapê, em 

agosto de 2019. Depois de coletados, os frutos (vagens) foram colocados em sacos plásticos e 

levados ao Laboratório de Fitossanidade e Sementes, onde foram selecionados, limpos e 

armazenados para posteriormente se proceder as avaliações. 

A Figura 1, apresenta, respectivamente, uma planta adulta de Arapiraca, as vagens com o aspecto 



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

41 

característico, que a sua forma helicoidal e as sementes de C. dumosum, as quais estão sendo 

demonstradas uma das formas de medidas de suas variáveis. 

 

Figura 1. Árvore de arapiraca adulta (a); detalhes das vagens de arapiraca (b) e detalhe da vagem e das sementes de 

Chloroleucon dumosum. 

 
Fotos: F. J. C. Moreira (2019). 

 

Para descrever e ilustrar morfologicamente os frutos e as sementes foram utilizados 100 unidades 

de cada, aleatoriamente. Na avaliação destes parâmetros foram mensurados para os frutos: a. peso 

do fruto: realizado em balança analítica de precisão de 0,001 g; b. comprimento: medido com 

régua graduada em centímetros; c. diâmetro: medido por meio aparelho paquímetro digital 

Digimess®; d. espessura: medido por meio aparelho paquímetro digital Digimess®; e. número de 

sementes por fruto: contou-se a quantidade de sementes presentes em cada fruto; f. peso das 

sementes por fruto: pesou-se as sementes presentes em cada fruto após debulhadas; e para as 

sementes mensurou-se: a. peso: realizado na balança analítica de precisão 0,001 g; b. 

comprimento: medido com régua graduada em centímetros; 

c. largura: medida através de fita milimétrica; d. espessura: medido por meio aparelho paquímetro 

digital Digimess®, conforme (VASCONCELOS et al., 2015). 

Pela distribuição de frequência dos dados foram divididos em cinco classes, seguindo a regra de 

Sturges (K = 1 + 3,33log(N)); conforme amplitude dos dados (L = Xmáx - Xmin); e com amplitude 

de classes (h = L/k), sendo, em seguida, calculado os limites das Classes, 

 

sendo: 

 

1ª Classe: Xmín até Xmín + h  

2ª Classe: Xmín até Xmín + 2.h 

Kª Classe: Xmín + (k – 1). h até Xmín + k . h 

 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft Excel®, 

sendo submetidos à organização em cinco classes, para melhor expressá-los, realizando análises 

estatísticas. 

 

Determinou-se nesse estudo ainda, a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação e os valores 

de máximo e mínimo, sendo que os dados foram expressos em Tabelas e Gráficos para melhor 

visualização dos resultados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme é mostrado nas Figura 2 (a e b), pode-se perceber que os frutos possuem formato 

alongado, podendo ser observado um formato de espiral, os mesmos foram submetidos as medidas 

de suas variáveis tanto de frutos quanto de sementes. Nos frutos foram avaliadas as variáveis como 

peso do fruto gramas (g), diâmetro em (cm), comprimento em (cm), espessura em centímetros 

(cm), número de sementes por frutos em gramas (g) e peso de sementes por fruto em gramas (g). 

Figura 2. Detalhes das vagens (a) e detalhes das sementes de Chloroleucon dumosum (b). 

 

Fotos: F. J. C. Moreira (2019). 

Na Tabela 1, podemos observar as médias dos resultados obtidos dos frutos (vagens) de C. 

dumosun referentes a sua classificação biométrica como comprimento, largura, espessura, 

diâmetro, peso do fruto e número de sementes por fruto. 

Tabela 1. Dados biométricos dos frutos de C. dumosum com o peso do fruto, comprimento, diâmetro, número de 

sementes por fruto, peso das sementes por fruto, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite 

inferior, desvios padrão e coeficiente de variação. IFCE - campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 

Observando-se os resultados da Tabela 1, pôde verificar as diferenças de medidas entre peso do 

fruto, diâmetro, comprimento, espessura, número de sementes por fruto e peso de sementes por 

frutos, o que significa que os frutos possuem tamanhos diferenciados. 

 

Para as medidas de variáveis das sementes dos frutos foram efetuadas as seguintes medidas como 

o peso da semente em gramas (g), comprimento em (mm), largura em (cm), e espessura em (mm). 

Conforme estão especificados na tabela acima, podemos fazer uma comparação em relação as 

variáveis analisadas dos frutos, podendo citar por exemplo a diferença existente entre os limites 

inferior e superior de cada variável, onde pode ser observada com bastante precisão que no 

comprimento do fruto houve um limite superior de 29,10, quando comparado ao peso do fruto que 

obteve um limite superior de apenas 1,13, e suas médias também tiveram variações que foram 

21,65 (comprimento) e 0,77 (peso). 
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Essas variações também podem ser observadas nas outras medidas de variáveis, em suas médias e 

limites, porém vale destacar que o maior limite foi encontrado no comprimento do fruto. Para 

Souza (1993), o número e a percentagem de sementes estão relacionados com o tamanho do fruto, 

consequentemente com o rendimento e também com a qualidade do produto. Já Cruz e Carvalho 

(2003), Gusmão et al. (2006) e Vasconcelos et al. (2015) comentam que o tamanho dos frutos, 

número de sementes por frutos e massa de sementes são parâmetros que apresentam grande 

variabilidade em espécies arbóreas tropicais. 

Segundo Lusk e Kelly (2003), o tamanho das sementes tem grande influência no estabelecimento 

e dispersão das espécies, sendo relacionadas à competição, predação e distribuição espacial. Para 

Ferreira (1989), tem consequência para o vigor das mudas produzidas e acredita-se que, através da 

eliminação das sementes pequenas, pode-se melhorar a qualidade das mudas. 

Figura 3. Apresenta os gráficos da distribuição de frequência dos valores das variáveis de comprimento (a) e largura 

(b) dos frutos de Chloroleucon dumosum. Amostra de 100 frutos. 

 

 
 

Conforme mostrado na Figura 3 nas medidas de comprimento, podemos observar as variações de 

medidas dos tamanhos da semente, onde os frutos com maiores valores de comprimento foram os 

da Classe III que obtiveram uma frequência de 47%, e os de menor valor foram os da classe V, 

com uma frequência de 6% o que implica que houve uma grande variação nas medidas. Já nas 

medidas de largura a classe IV chegou a uma frequência de 48% e a classe I um valor relativamente 

pequeno, o que indica que cada medida de cada variável analisada teve variações bastantes 

diferenciadas em relação as suas medidas e frequências obtidas. 

 

 

 

Figura 4. Apresenta os gráficos da distribuição de frequência dos valores das variáveis de espessura (a) e número de 

sementes por vagem - SPV (b) dos frutos de Chloroleucon dumosum. Amostra de 100 frutos. 



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

44 
 

A Figura 4 apresenta os intervalos de medidas de espessura em (mm) e número de sementes por 

frutos de C. dumosum, onde pode ser observado entre os intervalos de classes os maiores e os 

menores valores de cada uma delas e a sua frequência em porcentagem, e nessa figura a classe que 

apresenta a maior frequência entre intervalos é a II em sua medida de espessura e os de menor 

valor é a classe I, com uma frequência relativamente baixa quando comparado a da classe II. Já 

nas classes de medidas do número de sementes por vagem a classe IV foi obtida uma frequência 

de 42%, em relação a classe I que foi de 5%. 

Figura 5. Apresenta os gráficos da distribuição de frequência dos valores das variáveis de peso da vagem (a) e peso 

das sementes por vagem - SPV (b) de Chloroleucon dumosum. Amostra de 100 frutos. 

 

Na Figura 5 observamos que a classe III do peso da vagem obteve a maior frequência em valores 

nos intervalos, que foi de 37%, enquanto na classe V o seu valor de distribuição de frequência foi 

de 7%, isso implica uma variação de valores entre as classes. Isso também ocorreu com o peso da 

semente por vagem, onde a classe III obteve uma frequência de 40% e a classe IV, uma frequência 

bem inferior que foi de 1%. 

Segundo Kays (1997), peso do fruto está relacionado linearmente com o seu grau de 

desenvolvimento e/ou amadurecimento, exceto quando se encontra em estádio avançado de 

maturação, quando apresenta tendência a perder massa fresca em decorrência do maior teor de 

umidade e de maior permeabilidade da casca (KAYS, 1997). 

Tabela 2. Dados biométricos das sementes de Chloroleucon dumosum com o peso das sementes, comprimento das 
sementes, largura e espessura das sementes, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite inferior, 

desvios padrão e coeficiente de variação. IFCE campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 
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Conforme mostrado na Tabela 2, os valores encontrados na avaliação biométrica das sementes de 

C. dumosum tiveram uma variação mediana em relação aos aspectos analisados, o que implica que 

não houve uma grande diferença de valores, a não ser em relação a variação de porcentagem. 

Mas é valido salientar que o coeficiente de variação em medidas de porcentagens foi maior no 

peso da semente, onde se obteve um valor de 26,95% em relação as demais variáveis, e como 

estamos falando em comparação de média de coeficiente de variação não podemos deixar de 

observar também no comprimento da semente esse coeficiente de variação foi de apenas 8,45%, 

onde fazendo a junção de diferença entre eles essa porcentagem chega a 18,5% de diferença. Esse 

fator também ocorre com as demais medidas quando se compara limites inferior e superior, média, 

desvio padrão, e coeficiente de variação etc. 

O resultado do peso de mil sementes foi de 52,9 g. O peso de mil sementes é um dado importante, 

que pode nos fornecer um indicativo da qualidade de sementes, assim como gerar informações 

para se calcular a densidade de semeadura de uma determinada cultura. 

Fazendo uma comparação entre a média do peso do fruto que foi de 2,77 g e a média do peso das 

sementes que foi de 0,043 g, podemos observar uma diferença, obtendo assim a média entre esses 

valores das variáveis de frutos e sementes. 

Na Figura 6, temos os intervalos de medidas de classes do peso da semente em gramas, onde nela 

podemos identificar a variação do peso, tendo a classe 2 com a maior frequência obtida de 38% e 

a classe IV a menor frequência que foi de 4%. 

Figura 6. Apresenta os gráficos da distribuição de frequência dos valores das variáveis de peso (a) e espessura das 

sementes (b) de Chloroleucon dumosum. Amostra de 100 sementes. 

 

A Figura 7 está apresentando a variação de medidas entre comprimento e largura da semente de 

C. dumosum e seus intervalos, tendo a classe III a maior distribuição de frequência e a classe V a 

menor distribuição. Em relação à largura da semente a variação de intervalos e distribuição de 

frequência o maior valor de frequência foi na classe III e o menor valor se encontra na classe V. 

Figura 7. Apresenta os gráficos da distribuição de frequência dos valores das variáveis de comprimento (a) e largura 

das sementes (b) de Chloroleucon dumosum. Amostra de 100 sementes. 
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Diante de todos dos resultados apresentados, conforme estão demonstrados na Figura 7, podemos 

observar que tanto nas medidas de variáveis de frutos, quanto nas de sementes existiram intervalos 

bem diferenciados, o que implica que nessas medidas de variáveis foram obtidos valores máximos 

e valores mínimos, sendo que as variáveis que compõem a classe de intervalos menores em questão 

de frequências nas sementes foram os intervalos da classe I que estão entre (4,64 a 5,12 mm com 

apenas 8% de sua frequência e os da classe V com um por cento a menos que a classe A em questão 

onde seus intervalos variam entre 6,56 e 7,04 mm. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pôde-se, a partir do estudo sobre os frutos e sementes de Chloroleucon dumosum, observar que os 

mesmos apresentaram elevada variabilidade nos aspectos biométricos. Com assimetria variável 

em todos os parâmetros avaliados dos frutos (vagens) e sementes. 

Existe diferenças expressivas entre características físicas de C. dumosum, principalmente para as 

variáveis de peso do fruto, comprimento e número de sementes por fruto, além de dados 

relacionados as sementes como peso, comprimento e largura que apresentaram variação em suas 

médias. 

Os frutos de C. dumosum apresentaram morfologia completa, contendo em média 16,5 sementes 

por cada fruto. 

As vagens dos frutos de C. dumosum apresentaram morfologia em formato de espiral, e suas folhas 

e cascas podem ser utilizadas como alimentos para ruminantes. 

Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE – 

campus Sobral, pelo apoio. 
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BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE FEDEGOSO GIGANTE (SENNA 

MACRANTHERA) – FABACEAE CAESALPINIOIDEAE 
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Francisco José Carvalho Moreira 

INTRODUÇÃO 

O estudo das espécies vegetais nativas presentes no território brasileiro tem grande relevância para 

o enriquecimento de conhecimentos da diversidade abundante neste país, bem como para serem 

exploradas com objetivos de manejo adequado de produção, em casos de serem propícias para o 

consumo humano ou animal.  

Fedegoso gigante Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby (Fedegoso) é uma 

Fabaceae Caesalpinioideae bastante ornamental, possui uma abundância de flores amarelas de 

dezembro a abril. Quando em flor, atinge de 6 a 8 m de altura e 20 a 30 cm de diâmetro. É uma 

espécie semidecídua ou decídua durante o inverno, heliófila, indiferente às características físicas 

do solo, sendo muito frequente em formações secundárias de regiões de altitude, desde o Ceará até 

São Paulo e Minas Gerais (LORENZI, 1992): Por causa da adaptação a diversos tipos de solos é 

indicada para utilização em programas de revegetação em áreas degradadas e matas ciliares, como 

também para a arborização urbana, podendo ainda ser indicada para arborização de pastagens, 

formação de pasto apícola e fins ornamentais. 

Os programas de revegetação têm buscado explorar o potencial de espécies nativas, por estas 

apresentarem boa adaptação às condições edafoclimáticas e facilitarem o restabelecimento do 

equilíbrio entre a fauna e a flora, além da importância dessas espécies na produção de madeira e 

conservação ambiental (DUBOC et al., 1996). 

A biometria de frutos fornece informações para a conservação e exploração dos recursos de valor 

econômico, permitindo um incremento contínuo da busca e uso eficaz dos frutos. Além disso, 

constitui um instrumento importante para detectar a variabilidade genética dentro de uma 

população de mesma espécie, e as relações entre esta variabilidade e os fatores ambientais, como 

também o melhoramento genético (CARVALHO; NAZARÉ; OLIVEIRA, 2003). 

O conhecimento da morfologia das sementes é necessário para a identificação e certificação do 

material empregado nas análises de sementes (OLIVEIRA; PEREIRA, 1984). Beltrati (1994) 

comenta que esses conhecimentos podem servir para melhorar a conservação da fauna e da flora, 

contribuir nos estudos de sucessão ecológica e regeneração dos ecossistemas florestais. 

Segundo Barroso (1999), é imprescindível conhecer a estrutura das sementes, pois, a partir delas 

podem-se obter dados importantes a respeito da germinação, armazenamento, viabilidade e 

métodos de semeadura. A germinação é um processo que envolve inúmeras reações bioquímicas, 

principalmente de translocação de compostos orgânicos que culminam com o desenvolvimento do 

eixo embrionário e a protrusão da radícula. A morfologia interna e externa das sementes, assim 

como a observação das plântulas, fornece subsídios para interpretação de testes de germinação e 

realização de trabalhos científicos (ARAÚJO; MATOS, 1991). 

Diante da importância da espécie para a região  e a carência de informações sobre a mesma o 

presente estudo teve por objetivo, avaliar a biometria de frutos e sementes de fedegoso gigante 

(Senna macranthera). 
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DISCUTINDO O TEMA/ÁREA DE ESTUDO/BASES TEÓRICAS 

Espécie Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby 

O gênero Senna Mill. é constituído por mais de 600 espécies incluindo arbustos, árvores e ervas, 

distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo (AGARKAR; JADGE, 1999). Algumas 

espécies são bastante apreciadas devido à beleza de suas flores e, por consequência, muito utilizadas como 

plantas ornamentais. Recentemente, revisões na classificação botânica dos gêneros Cassia L. e Senna 

levaram à transposição taxonômica de espécies do gênero Cassia para o táxon Senna. Espécies de Cassia, 

juntamente com algumas que mudaram para o grupo Senna após o novo sistema de classificação 

taxonômica adotado, constituem um dos maiores gêneros da família Fabaceae (VIEGAS et al., 2006). 

Espécies do gênero Senna revelaram uma grande diversidade de substâncias inéditas e bioativas, com 

padrões moleculares variados. A literatura descreve o isolamento de cerca de 350 metabólitos secundários 

em espécies desse gênero que se encontram amplamente distribuídas em várias partes do mundo. Estes 

estudos evidenciaram a ocorrência de substâncias de diversas classes, sendo as antraquinonas, flavonoides 

e outros compostos fenólicos os constituintes mais frequentes na maioria das espécies (VIEGAS et al., 

2006). 

Espécies do gênero Senna são muito utilizadas na medicina popular como um potente agente laxatixo 

(VALVERDE et al., 1999; AREZZO, 2000). Também apresentam outras atividades farmacológicas 

relacionadas com os diversos componentes químicos presentes em sua composição, sobretudo a 

capacidade de promover a motilidade e secreção do trato gastrointestinal (BRUSICK; MENGS, 1997; 

LAN et al., 2001). 

Estudos de biometria de frutos 

A biometria de frutos e sementes é importante para diferenciar a intensidade de variação das 

espécies que se relaciona a fatores ambientais, fornecendo importantes informações para a 

caracterização dos aspectos ecológicos como o tipo de dispersão, agentes dispersores e 

estabelecimento das plântulas, além de permitir avaliar o comportamento das populações quando 

estabelecidas em outro ambiente, principalmente em espécies que possuem ampla distribuição 

geográfica e adaptação a diversos ecossistemas (ARAÚJO, 2016). 

A determinação do número de sementes por fruto, peso da semente, umidade e biometria de frutos 

e sementes contribuem na detecção de variabilidade genética dentro de populações de uma mesma 

espécie e interações com fatores ambientais, como também informações no que tange a dispersão 

de sementes, agentes dispersores e estabelecimento de plântulas (MATHEUS; LOPES, 2007). 

Macedo (2009) diz que estas análises físicas cooperam para trabalhos de melhoramento genético 

de populações, padronizações de testes em laboratórios, assim como melhoram os métodos 

utilizados para armazenamento de sementes e produção de mudas, ajudando também na 

identificação e na diferenciação de espécies do mesmo gênero. 

Os estudos direcionados ao conhecimento específico dos aspectos biométricos de frutos, sementes 

e sobre a germinação de sementes de uma espécie florestal, além de contribuir em sua propagação, 

tornam-se fundamentais, já que possibilita maior uso das mesmas em programas de 

reflorestamento e revegetação de áreas degradadas (VÁZQUEZ-YANES; ARÉCHIGA, 1996). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade e Sementes, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral, em junho de 2019, localizado 

na cidade de Sobral – CE. 

Os frutos utilizados para as análises do referido trabalho, foram colhidos manualmente  a partir de 

plantas nativas do distrito de Mumbaba, no município de Massapê, em junho de 2019, região 

classificada como pertencente ao Bioma Caatinga, na região Semiárida do nordeste brasileiro, com 

clima tropical quente semiárido com chuvas espaçadas de janeiro a abril. Relevo caracterizado 

como depressão sertaneja; vegetação de Caatinga Arbustiva Aberta, Caatinga Arbustiva Densa e 

floresta mista dicotillo-palmácea, precipitação pluviométrica média de 852,1 mm (IBGE, 2007). 

Os frutos foram coletados acondicionados em sacos  plásticos e levados ao Laboratório de 

Fitossanidade e Sementes onde foram devidamente separados, selecionas para a retirada de frutos 

danificados por insetos ou mal formadas, folhas e galhos. 

Foram selecionadas e avaliados 50 frutos e 50 sementes, posteriormente deram início as análises 

das variáveis: largura, espessura, peso do fruto, número de sementes por fruto, peso da semente 

por fruto  (Figura 1). Para as sementes avaliaram-se o comprimento, a largura, a espessura, volume 

e o peso (Figura 1). 

 

Figura 1. Detalhes das vagens e das sementes de fedegoso gigante. 

 
Fotos: F. J. C. Moreira (2019). 

 

Para comprimento, largura e a espessura utilizou-se paquímetro digital  DIGIMESS®, graduado 

em milímetro; para o peso de frutos usou-se balança analítica SHIMADZU® com precisão de 

0,001 g; e o peso de cada semente foi obtido em balança BIOPRECISA®, com resultando em 

gramas. O peso dos frutos foi obtido com auxílio de uma balança analítica com precisão de 0,001 

g; o comprimento e o diâmetro dos frutos foram mensurados com o auxílio de um paquímetro 

digital (mm), já o volume foi fito com o auxílio de uma proveta graduada. 

 

Foi feito uma distribuição de frequência dos dados divididos em cinco classes: subtraiu-se o maior 

valor do menor valor encontrado em cada variável analisada, dividiu o resultado por cinco 

(equivalente ao número de classes), aparte deste valor somou-se com o menor valor encontrado na  

análise, e obteve o primeiro intervalo da primeira classe, segundo o mesmo procedimento para 

todas as variáveis analisadas. 

Pela distribuição de frequência dos dados foram divididos em cinco classes, seguindo a regra de 

Sturges (K = 1 + 3,33log (N)); conforme amplitude dos dados (L=Xmáx - Xmin); e com amplitude 
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de classes (h = L/k), sendo, em seguida, calculado os limites das Classes, sendo:  

1ª Classe: Xmín até Xmín + h  

2ª Classe: Xmín até Xmín + 2.h  

Kª Classe: Xmín + (k – 1). h até Xmín + k . h 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft Excel®, 

sendo submetidos à organização em cinco classes, para melhor expressá-los, realizando-se análises 

estatísticas. 

Determinou-se neste estudo, ainda, o limite inferior e limite superior, média, desvio padrão e 

coeficiente de variação. Os dados foram expressos em Tabelas e Gráficos para melhor visualização 

dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 1, referentes às análises biométricos dos frutos 

de fedegoso gigante para peso, comprimento, largura, número de sementes por fruto e peso das 

sementes por fruto, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite inferior, desvios 

padrão, variância e coeficiente de variação. 

 

Tabela 1. Dados biométricos dos frutos de fedegoso gigante para peso do fruto, comprimento, largura, número de 

semenstes por fruto e peso das sementes por fruto, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite 

inferior, desvios padrão, variância e coeficiente de variação. IFCE/Campus Sobral. Sobral-CE, 2019. 

 

 
 

Na Tabela 1 estão claro os dados biométricos dos frutos de fedegoso gigante, onde tivemos uma 

média de peso de 2,12 g, 12,35 mm de comprimento, 12,75 mm de largura, 40,28 de número de 

sementes por fruto e 0,23 g de peso das sementes por fruto. 

 

Figura 1. Resultados dos parâmetros analisados, peso sementes (A), comprimento das sementes (B). IFCE/ Campus 

Sobral-CE, 2019. 
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Na Figura 1A, para o peso das sementes de fedegoso, podemos observar que a classe que melhor 

representou os dados foi a classe IV, com 17% dos dados. Na figura 1B também observamos que 

a maior concentração dos dados ficou na classe IV com 25% dos dados.  

Para a largura das sementes, de acordo com a Figura 2A, podemos constatar que a classe IV 

também se sobressaiu em relação às demais, onde 22% dos valores ficaram entre o intervalo de 

12,44 a 13,17 cm. Para o número de sementes por fruto, na Figura 2B, está expresso que a classe 

que mais se destacou foi a classe V com 26% dos dados. Já para o peso de sementes por fruto, 

expresso na Figura 2C, analisamos que as classes I e III se sobressaíram em relação as demais. 

 

Figura 2. Resultados dos parâmetros analisados, largura das sementes (A), número de sementes (B) e peso das 

sementes por fruto (C). IFCE/ Campus Sobral-CE, 2019. 

 
 

O conhecimento da morfologia dos frutos e das sementes é necessário para a identificação e 

certificação do material empregado nas análises de sementes (OLIVEIRA; PEREIRA, 1984). 

Beltrati (1994) comenta que esses conhecimentos podem servir para melhorar a conservação da 
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fauna e da flora, contribuir nos estudos de sucessão ecológica e regeneração dos ecossistemas 

florestais. 

Tabela 2. Dados biométricos das sementes de fedegoso gigante para peso da semente, comprimento, largura, 

espessura e volume, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite inferior, desvios padrão, variância 

e coeficiente de variação. IFCE/Campus Sobral-CE, 2019. 

 

Na Tabela 2 podemos observar uma grande variação no peso das sementes, onde tivemos um limite 

inferior de 0,88 e superior de 3,46, isso pode indicar que as sementes de fedegoso possuem uma 

alta variabilidade nos dados. 

Figura 3. Resultados dos parâmetros analisados, peso das sementes (A), e comprimento das sementes por fruto (B), 

IFCE/ Campus Sobral-CE, 2019. 

 

Na Figura 3A para o peso das sementes conseguimos observar que a classe II e III se sobressaíram 

em relação as demais, com 69% dos dados, com uma variação de peso 1,396 a 2,944 g. Já para o 

comprimento das sementes na figura 3B, podemos ver que a Classe III e IV se destacaram em 

relação as outras, com 61% dos valores. 

Segundo Moreira et al. (2011) e Abreu et al. (2015) Os frutos e sementes de espécies não cultivadas 

apresentam maior variabilidade de suas características em relação às espécies cultivadas. Fator 

esse que ocorre devido à grande diversidade genética existente entre as plantas não cultivadas. 

Diferente das plantas domesticadas, para as espécies não cultivadas ainda não há muitos estudos 

de melhoramento genético, nem das características físicas e nem das características morfológicas. 

 

Figura 4. Resultados dos parâmetros analisados, largura das sementes (A), espessura das sementes (B) e volume dos 

frutos (C). IFCE/ Campus Sobral-CE, 2019. 
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Na Figura 4A, pode-se observar as distribuições de frequência para largura das sementes dos frutos 

de fedegoso, onde se destaca a Classe III, que apresenta uma maior frequência de valores de largura 

entre 3,66 g a 4,34 mm, mostrando assim uma possibilidade maior de sementes com essa variação 

de largura. Já para espessura das sementes observamos a classe IV como dominante em 

comparação às outras classes avaliadas. Para o volume das sementes podemos observar que 79% 

dos valores ficaram nas duas primeiras classes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da avaliação dos dados e os respectivos resultados obtidos nas condições em que este 

trabalho foi desenvolvido, pode-se concluir que: 

Os frutos e as sementes de fedegoso uma grande variação entre os parâmetros analisados, ou seja, 

tiveram uma grande variação nos valores das varáveis analisadas, isso é comprovado com  variação 

do peso de sementes, onde as mesma variaram de 3,46 a 0,88 g e também pelo valor do peso do 

frutos 0,92 a 3,19 g.  

Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - 

campus Sobral, pelo apoio. 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, S. S.; MATOS, V. P. Morfologia de sementes e de plântulas de Cassia 

fistula L. Revista Árvore. v, 15,  217-223 p. 1991. 

 

ARAÚJO, I. N. S. Biometria de frutos do mandacaru (Cereus jamacaru) plantados em áreas 

degradadas no seridó paraibano. (Monografia de Pós-Graduação latu sensu em Recursos 

Ambientais do Semiárido). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, 

Paraíba, 2016. 

 

ARAÚJO, B. A.; SILVA, M. C. B.; MOREIRA, F. J. C.; SILVA, K. F.; TAVARES, M. K. N. 

Características biométricos de frutos e sementes, química e rendimento de polpa de juazeiro 



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

56 

(Ziziphus joazeiro), Ceará Brasil. Revista Agropecuária Científica no Semiárido - ACS, v. 11, 

p. 15-21, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.30969/acsa.v11i2.605 

 

AGARKAR, S. V.; JADGE, D. R.; Phytochemical and pharmacological investigations 

of genus Cassia: A review. Asian Journal Chemistry v. 11, p. 295-299. 1999. 

 

AREZZO, A. Prospective randomized trial comparing bowel cleaning preparations for 

colonoscopy. Surgical Laparoscopy Endoscopy & Percutaneous Techniques; v. 10, p. 215-

217. 2000. 

 

BARROSO, G. M. Frutos e sementes: morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. 

Viçosa, UFV. 1999.  

 

BELTRATI, C. M. Morfologia e anatomia de sementes In: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, ÁREA DE BIOLOGIA VEGETAL. Apostila. Rio Claro: 

Departamento de Botânica / Instituto de Biociências / UNESP, 112 p. 1994. 

 

BRUSICK, D.; MENGS, U. Assessment of the genotoxic risk from laxative Senna products. 

Environmental and Molecular Mutagenesis v. 29, p. 1-9. 1997. 

 

CARVALHO, J. E. U.; NAZARÉ, R. F. R.; OLIVEIRA, W. M. Características físicas e físico-

químicas de um tipo de bacuri (Platonia insignis Mart.) com rendimento industrial superior. 

Revista Brasileira de Fruticultura. Cruz das Almas, v. 25, p. 326-328. 2003. 

 

DUBOC, E.; VENTURIN, N.; VALE, F. R., DAVIDE, A. C. Nutrição do jatobá (Hymenaea 

courbaril L. var. stilbocarpa (Hayne) Lee et Lang.). Revista Cerne, Lavras, v. 2, n. 1, p. 31-47, 

1996. 

 

IBGE, A região semiárida brasileira, disponível em: http://www.ceara.gov.br/municipios-

cearenses/805-municipios-com-a-letra-s?format=pdf . Acesso: 25 fev. 2020. 

 

LAN, M.; WANG, X.; WU, H.P.; FAN, D. M. Biological effects of Senna extract on human 

intestinal epithelial cells. Shijie Huaren Xiaohua Zazhi, v. l9. p. 555-559. 2001. 

 

LORENZI, H. Árvores brasileiras: manual de identificaçio e cultivo de plantas arbóreas nativas 

do Brasil. Nova Odessa: Plantarum Lida, 1992. 

 

MACEDO et al. Biometria de frutos e sementes e germinação de Magonia pubescens ST.Hil 

(Sapindaceae). Revista Brasileira de Sementes, Pelotas, v. 31, n. 2, p. 202-2011, 2009. 

 

MATHEUS, M. T.; LOPES, J. C. Morfologia de frutos, sementes e plântulas e germinação de 

sementes de Erythrina variegata L. Revista Brasileira de Sementes, v. 29, n. 3, p. 8-17, 2007. 

 

MOREIRA, F. J. C.; FERNANDES, G. M. A. MELO, F. R. P.; ARAÚJO, P. G. L. 

Morfobiometria de frutos e rendimento de polpa de juá (Ziziphus joaseiro Mart.). VI Congresso 

de Pesquisa e Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica – VI CONNEPI. 

Anais..., Natal-RN. 10 p. 2011. 

 

OLIVEIRA, E. C.; PEREIRA, T. S. Myrtaceae: morfologia da germinação de algumas espécies. 

In: congresso Nacional de Botânica, 2, Porto Alegre, 1984. Anais... Porto Alegre: SBB, v.2, 

http://dx.doi.org/10.30969/acsa.v11i2.605


 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

57 

p.501-520. 1984.  

 

VÁZQUEZ-YANES, C.; ARÉCHIGA, M. R. Ex situ conservation of tropical rain forest seed: 

problems and perspectives. Interciência, v. 21, n. 5, p.293- 298, 1996. 

 

VALVERDE, A.; HAY, J. M.; FINGERHUT, A.; BOUDET, M. J.; PETRONI, R.; 

POULIQUEN, X.; MSIKA, S.; FLAMANT, Y. Senna vs polyethylene glycol for mechanical 

preparation the evening before elective colonic or rectal resection: a multicenter controlled trial. 

Archives Surgery, v. 134, n. 5, p. 514-519, 1999. 

  



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

58 

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES E QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS 

SEMENTES DE GLIRICÍDIA (GLIRICIDIA SEPIUM) 

Maria Catiana de Vasconcelos 

Francisco Sávio Gomes de Sousa 
Francisco José Carvalho Moreira 

 

INTRODUÇÃO 

 

A gliricídia (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.) é uma planta nativa do México, 

populamente chamada de coiote, madre de cacau e mata raton, suas flores possuem cor lilás e seus 

frutos tem a forma de vagem (Silva et al., 2020), possue porte médio de 12 a 15 m de altura, 

petencente a família da Fabaceae, é uma, leguminosa de crescimento rápido e enraizamento 

profundo (DRUMONT; CARVALHO FILHO, 1999). A planta apresenta grande potencial 

agropecuária, pois sua biomassa é rica em nitrogênio e passiva de cortes repeditadas vezes, além 

de apresentar resistência a seca, alta produtivatividade e elevado teor de proteína bruta, fatores 

decisivos para o crescimento da cultura no Nordeste como fonte de alimento suplementar de 

animais, principalmente durante o período de estação seca (ANDRADE et al., 2015). No período 

chovoso, a gliricídia apresenta gosto não saboreado pelo os animais, que dá preferência ás 

gramíneas, uma alternativa utilizada nessa época é a incoporação da massa verde ao solo.  

A G. sepium multiplica-se por sementes ou por estacas. No entanto, nesta pesquisa utilizou-se 

apenas sementes de plantas nativas, com o intuito de caracteriza-lo. A junção da morfológia e 

biometria de sementes é essencial para conhecer estruturas, teor de germinação, variabilidade, 

armazenamento, além de auxilar na indentificação das especies em extinção, principalmente da 

região Nordeste. Abreu et al. (2015); Diniz et al. (2015) Carvalho; Nakagawa (2000); Vasconcelos 

et al. (2016) relataram a importância da biometria nos frutos e sementes como fonte de informações 

para detectar a genética dentro de uma mesma população e a junção da variabilidade  e os fatores 

ambientais.   

Apeser do aumento significativo de instituições, pesquisadores e projetos de pesquisas 

desenvolvidas no Nordeste, trabalhos relacionados á biometria e morfologia de frutos e sementes 

de espécies nativas são bastante escassos, devido a variabilidade das espécies e falta de 

financiamento para as pesquisas. Diante o exposto, buscando melhorar o banco de informações de 

espécies nativa da região Nordeste o trabalho teve como objetivo a descrição morfológica e 

biometria de frutos e sementes de Gliricidia sepium. 

DISCUTINDO O TEMA 

Os estudos morfologicos de frutos e sementes tem como objetivo reunir caracteristicas de sua 

estuturas, potencial de germinação, variação genética, armazenamento e métodos de semeadura, 

além, da identicação das espécies em extinção, principalmente da Caatinga nordestina (DINIZ et 

al., 2015). 

Por mais que existam trabalhos relacionados à biometria e morfologia de frutos e sementes no 

nordeste brasileiro, Erythrina velutina Willd. (Silva et al., 2008), Erytrina variegata L. (Matheus; 

Lopes, 2007), Carthamus tinctorius L. (Abud et al., 2010), Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex 

Benth. (Braz et al., 2009), Copernicia prunifera (Reis et al., 2010), Amburana cearensis (Fr. All.) 

A.C.Sm. (Loureiro et al., 2013), Dalbergia cearensis Ducke (Nogueira et al., 2010), Acacia 

farnesiana (Vasconcelos et al., 2015), Licania rigida Benth (Diniz et al., 2015), ainda são poucas 

as informações sobre os caracteres morfológicos dos frutos e sementes. O grande número de 
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espécies e a falta de recursos são alguns dos fatores que dificulta o volume de trabalhos científicos 

voltados a estas espécies. 

No entanto, é necessário a criação de um programa de melhoramento das espécies nessa região, 

com destaque para gliricídia, com exploração a variabilidade genética, para melhoria da espécie, 

selecionando individuos capazes de suportar variações climáticas com boa produtividade. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Fitossanidade e Sementes, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, Campus Sobral, no período de novembro a 

dezembro de 2019, localizado na cidade de Sobral – CE, com coordenadas geográficas (03°40’58” 

S e 40°21’4” W), (IBGE, 2007). 

Os frutos utilizados para as análises do referido trabalho, foram colhidos manualmente a partir de 

plantas cultivadas de um banco de proteína no Projeto de Assentamento Ingá/Vertentes,  no 

município de Santana do Acaraú, em novembro de 2019, sendo, em seguida, acondicionados em 

sacos  plásticos e levados ao Laboratório de Fitossanidade e Sementes onde foram devidamente 

separados, selecionas para a retirada de frutos danificados por insetos ou mal formadas, folhas e 

galhos. 

Foram selecionadas e avaliados 100 frutos e 100 sementes, posteriormente deram início as análises 

das variáveis: largura (cm), espessura (cm), peso do fruto (g), número de sementes por fruto, peso 

da semente por fruto (g) (Figura 1). Para as sementes avaliou-se o comprimento (mm), a largura 

(mm), a espessura (mm) e o peso (g) (Figura 1). 

Figura 1 -  Detalhes das vagens fechadas e abertas (a) e das sementes (b) de gliricídia (Gliricidia sepium). 

 
Fotos: F. J. C. Moreira (2019). 

 

Para comprimento, largura e a espessura utilizou-se paquímetro digital  DIGIMESS®, graduado 

em milímetro; para o peso de frutos usou-se balança analítica SHIMADZU® com precisão de 

0,001 g; e o peso de cada semente foi obtido em balança BIOPRECISA®, com resultando em 

gramas. O peso dos frutos foi obtido com auxílio de uma balança analítica com precisão de 0,001 
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g; o comprimento e o diâmetro dos frutos foram mensurados com o auxílio de um paquímetro 

digital (mm), já o volume foi fito com o auxílio de uma proveta graduada.  

Realizou-se ainda o peso de 1000 sementes e o teor de umidade deste lote de sementes, conforme 

a RAS (BRASIL, 2009). Para a avaliação da qualidade fisiológica das sementes, procedeu-se de 

um teste de germinação, com quatro repetições de 50 sementes, em que as sementes passaram pelo 

processo de escarificação com lixa, pois é uma espécie que apresenta dormência tugumentar. Em 

seguida, foram postas para germinar em papel germiteste, com três folhas umedecidas em 3,5 vezes 

o peso em água destilada. Sendo os rolos postos para germinar em BOD a temperatura de 25 ºC 

com alternância de luminosidade (16hs/luz e 8hs/escuro). A avaliação final deste ensaio foi 

realizada aos 12 dias apos a semeadura, sendo consideradas germinadas as plântulas que 

apresentavam todas as estruturas bem formadas, sem anomalias, conforme a RAS (BRASIL, 

2009). 

Foi feito uma distribuição de frequência dos dados divididos em cinco classes: subtraiu-se o maior 

valor do menor valor encontrado em cada variável analisada, dividiu o resultado por cinco 

(equivalente ao número de classes), a partir deste valor somou-se com o menor valor encontrado 

na análise, e obteve o primeiro intervalo da primeira classe, segundo o mesmo procedimento para 

todas as variáveis analisadas. 

Pela distribuição de frequência dos dados foram divididos em cinco classes, seguindo a regra de 

Sturges (K = 1 + 3,33log (N)); conforme amplitude dos dados (L=Xmáx - Xmin); e com amplitude 

de classes (h = L/k), sendo, em seguida, calculado os limites das Classes, sendo:  

1ª Classe: Xmín até Xmín + h  

2ª Classe: Xmín até Xmín + 2.h  

Kª Classe: Xmín + (k – 1). h até Xmín + k . h 

 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft Excel®, 

sendo submetidos à organização em cinco classes, para melhor expressá-los, realizando-se análises 

estatísticas. 

Determinou-se neste estudo, ainda, o limite inferior e limite superior, média, desvio padrão e 

coeficiente de variação. Os dados foram expressos em Tabelas e Gráficos para melhor visualização 

dos resultados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios das dimensões dos frutos, bem como da semente encontram-se nas Tabelas 1 e 

2. Observa-se que o valor do desvio padrão e da variância desses parâmetros é relativamente alto, 

indicando alta heterogeneidade da amostra. De acordo com Mendonça et al. (2016), estudando 

uma espécie da família das leguminosa da Caatinga (Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P.Queiroz) 

obtiveram frutos com comprimento médio de 9,38 cm. Queiroz (2009), para mesma espécie 

constatou comprimento variando em torno de 8 a 14 cm e largura variando de 1,8 a 3,0 cm. 
 

Tabela 1. Dados biométricos dos frutos de Gliricídia com o peso do fruto, comprimento, largura, espessura, número 

de sementes por fruto, peso das sementes por fruto, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite 

inferior, desvios padrão e coeficiente de variação. IFCE/Campus Sobral. Sobral-CE, 2020. 
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Os frutos de gliricídia apresenta vagens chatas, com cor verde claro, podendo apresentar 

tonalidades arroxeadas em decorrência da exposição solar. O peso do fruto médio é de 10,54 cm 

(variando de 4,17 a 15,39 cm); comprimento médio é de 14,62 cm (variando de 11,7 a 17,8 cm); 

largura média de 1,65 cm (1,3 a 2,0 cm); espessura média de 2,32 cm (1,05 a 6,78 cm) Tabela 1.  

Na Figura 2 são apresentados os dados de biometria, número de semente por vagem e peso da 

semente por vagem dos frutos de G. sepium. A maior parte dos frutos apresenta peso em torno de 

8,65 a 10,89 g; comprimento de 14,14 a 15,36 cm; largura de 1,58 a 1,71 cm; espessura variando 

entre 1,05 a 2,19 cm; número de sementes em média 6,4 a 7,6 e peso da semente por vagem em 

torno de 1,43 a 1,89 g (Figura 3).  

As características físicas das sementes encontram-se Tabela 2.   Destaca-se o número de sementes 

encontradas por vagem, com média de 6,72 cm, variando no mínimo com 4,0 cm e a máxima de 

10,0 cm, o peso das sementes apresentaram média de 1, 57 g (variando 0,53 cm a 2,80 g). 

Resultados parecido foram encontrados por Drumond e Carvalho (2005), que citam que o 

comprimento das vagens varia de 10 a 17 cm de comprimento e contêm três a oito semente. As 

mínimas diferenças encontradas podem estar relacionadas com diferenças ambientais e genéticas 

das espécies. Macedo et al. (2009); Sangali (2008), afirma que dimensões dos frutos e peso podem 

ser diretamente influenciada por fatores ambientais como por variabilidade genética. 

As sementes apresentaram menor variação de tamanho e de peso quando comparadas aos frutos 

(Tabela 2). A maior parte das sementes apresentou peso de 0,17 a 0,19 g, largura 9,02 a 9,61 cm e 

espessura 2,29 a 2,51 cm. 

Tabela 2. Dados biométricos das sementes de gliricídia com o peso das sementes, comprimento das sementes, largura 

e espessura das sementes, seguida com suas respectivas médias, limite superior, limite inferior, desvios padrão e 

coeficiente de variação. IFCE/ Campus Sobral. Sobral-CE, 2020. 

 

 

As sementes de gliricídia apresentaram peso médio de 0,17 g (variando de 0,11 a 0,23 g); 

comprimento médio de 10,06 cm (variando de 9,11 a 10,90 cm); Largura média de 9,19 cm (9,01 

a 10,21 cm); espessura média de 2,44 cm (1,65 a 2,73 cm) Tabela 2. A variabilidade em relação 

os frutos e sementes de gliricídia  não estar associada apenas a genética da planta, características 

da região influência diretamente no desenvolvimento da planta. 

Figura 2. Distribuição da frequência relativa do peso (A), comprimento da vargem (B), largura (C) e espessura (C) 

do fruto de gliricídia. 
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Segundo Sangali (2008), variações na biometria, número e peso sementes podem estar relacionada 

a fatores ambientais durante o florescimento e o desenvolvimento, além da alta variabilidade 

genética. Resultados parecido com o nosso estudo foram encontrados por Kill e Drumond (2001), 

os frutos de gliricídia apresenta no mínimo, duas e no máximo oito sementes por vagem. Os dados 

em estudo, podem ser usados como fonte de seleção de qualidade dos frutos, pois vagens maiores 

e pesados tem maiores quantidades de sementes.  Considerando a falta de informação na literatura 

sobre critérios para caracterização de frutos de gliricídia, os critérios propostos nesse artigo podem 

ser utilizados em estudos sobre taxonomia e melhoramento genético na família.  
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Figura 3. Distribuição da frequência relativa ao número de semente por vargem (A) e peso da semente por vagem 

(B) 

O comprimento das sementes variou nas classes IV e V (9,82 a 10,36 e 10,36 a 10,9 cm), conforme 

Figura 4. De acordo com Macedo et al. (2009) o desenvolvimento da semente principalmente, 

variações no comprimento, peso, fisiologia e sanidade da semente é influenciada pelo ambiente. 

Mendonça et al. (2016); Barroso et al. (1999) afirmou que as várias formas e tamanhos da semente 

de leguminosas dificulta estabelecer um padrão definido para a família. Segundo Oliveira et al. 

(2000), a uniformidade das dimensões das sementes são caracteres determinados pela genética da 

planta.  

Figura 4. Distribuição da frequência relativa do peso (A), comprimento (B), largura (C) e espessura (D) da semente 

de gliricídia. 

 
 

O peso de mil sementes de Gliricidia sepium foi de 160,11 g, teor de umidade em torno de 9,73 

%, a germinação foi de 97% (após a escarificação com lixa).  De acordo com Silva et al. (2008) 
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estudos morfológicos de sementes são importantes na identificação de espécies encontrados em 

bancos de sementes. As características básicas das sementes são subsídios úteis para identificação 

das famílias, gênero, espécie ou variedade da planta. 

Duque (1992) relata a existência de variações nas taxas de crescimento de mudas em Guatemala e 

Costa Rica, observou que o peso das sementes aumenta com a altitude, consequentemente resulta 

em mudas mais vigorosas, além das características dentro da própria espécie que interfere 

diretamente na taxa de crescimento, forma da árvore, tolerância à seca, frio e salinidade do solo. 

Enquanto o número de sementes produzidos por fruto pode ser diretamente influenciado pelas 

condições ambientais, a disponibilidade hídrica durante o florescimento representa um fator 

relevante na produtividade. Sendo assim, a falta d’água durante o florescimento causa redução do 

número de sementes, enquanto o tamanho é menos afetado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os frutos de Gliricidia sepium apresentaram elevadas variações para o peso, peso das sementes 

por fruto, espessura e número de sementes por fruto, com menores variações para o comprimento 

do fruto e largura do fruto. 

Para as sementes de G. sepium observou-se baixa variabilidade dos caracteres avaliados.  

As sementes de G. sepium apresentaram, neste lote, peso de mil sementes de 160,11 g e teor de 

umidade de 9,73%. 

As sementes de G. sepium apresentaram, neste lote elevado vigor, com germinação de 97%. 
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INTRODUÇÃO 

No Semiárido brasileiro, é comum a existência de solos com baixa fertilidade em virtude da 

degradação. Uma das alternativas sustentáveis para melhoria dessas áreas é a adubação verde, 

prática que consiste em introduzir em um sistema de produção espécies apropriadas para 

incorporar ou depositar sobre o solo sua biomassa (OLIVEIRA et al, 2018).  

Na adubação verde, quando o objetivo é a melhoria da fertilidade química do solo, espécies da 

família das leguminosas (Fabaceae) são as mais apropriadas, uma vez que fazem associações 

simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico e apresentam baixa relação 

carbono/nitrogênio (C/N), favorecendo a decomposição e liberação de nutrientes (CORREA et al., 

2014). Entre as espécies dessa família que se adaptam ao Nordeste brasileiro e são 

reconhecidamente utilizadas para este fim, estão a crotalária júncea (Crotalaria juncea L.) e a 

mucuna-preta (Stizolobium aterrimum L.) (SANTOS et al., 2014). 

Outra problemática dessa região é a ocorrência frequente de períodos de seca. Em muitos casos, a 

utilização de águas salinas na prática da irrigação é a única alternativa para viabilizar a produção 

de alimentos. No entanto, o uso dessas águas na agricultura pode ocasionar a salinização do solo. 

De acordo com Ayers e Westcot (1991), quando a água apresenta condutividade elétrica (CE) 

<0,7, entre 0,7 e 3,0 e >3,0 dS m-1, o risco quanto à salinização é classificado como: nenhum risco, 

risco moderado e risco severo, respectivamente.   

A salinidade do solo é um dos principais estresses abióticos e é caracterizada pela presença de 

altas concentrações de sais na solução do solo, com ampla ocorrência no mundo, principalmente 

em regiões de climas árido e semiárido (LIANG et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017), causando 

perdas consideráveis na produção agrícola (PEDROTTI et al., 2015).  

Entre os efeitos da salinidade nas plantas pode-se citar o estresse osmótico, que dificulta a absorção 

de água e, por consequência, diminui o crescimento da parte aérea, reduz a expansão foliar e inibe 

a formação de gemas laterais. Além disso, a acumulação de quantidades tóxicas dos íons Na+ e 

Cl- nas folhas pode levar à inibição da fotossíntese e outros processos biossintéticos (LOPES; 

LIMA, 2015; TAIZ et al., 2017). De acordo com Lacerda et al. (2011), a fotossíntese é um dos 

processos fisiológicos mais afetados pela salinidade, pois há restrição na assimilação de CO2, 

repercutindo negativamente no crescimento e produtividade dos vegetais.  

Sabe-se que as diferentes espécies e cultivares de plantas respondem de formas distintas aos efeitos 

negativos da salinidade (DIAS et al., 2016). Assim, pesquisas que avaliem o comportamento de 

espécies leguminosas utilizadas para adubação verde submetidas a estresse salino possuem 

fundamental importância, pois podem contribuir para identificar as que são mais tolerantes, 

possibilitando a adoção da prática da adubação verde em áreas irrigadas, mesmo quando a água 

disponível seja de baixa qualidade (salobra). 

Neste contexto, objetivou-se com este estudo avaliar características fisiológicas e biométricas de 

crotalária júncea e mucuna-preta irrigadas com água de diferentes níveis de salinidade, buscando 

indicar qual a mais tolerante ao estresse salino. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em casa de vegetação situada na Horta Didática do Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará, campus do Pici, Fortaleza-CE. O local situa-se nas 

coordenadas geográficas 3°44’45’’S, 38°34’55’’W e 19,5 m de altitude. O clima da região é do 

tipo Aw’, caracterizado como tropical chuvoso, muito quente, com chuvas predominantes nas 

estações verão e outono, segundo classificação de Köppen (SANTOS et al., 2019).  

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente aleatorizado, em arranjo fatorial 2 x 4, 

com quatro repetições. O primeiro fator foi constituído de duas espécies de leguminosas: crotalária 

júncea (Crotalaria juncea L.) e mucuna-preta (Stizolobium aterrimum L.); e o segundo, por quatro 

níveis de salinidade da água de irrigação (CEa): S1= 0,5; S2= 2,0; S3= 3,5 e S5= 5,0 dS m-1. Cada 

parcela experimental foi constituída por um vaso com capacidade para 8,0 L contendo uma planta. 

Os vasos foram preenchidos com um ARGISSOLO VERMELHO AMARELO eutrófico típico 

(SANTOS et al., 2018), coletado a 30 cm de profundidade em área próxima à Estação 

Agrometeorológica da UFC, cujas características físico-químicas se encontram na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Caracterização físico-química da camada de 0-30 cm do solo utilizado para preenchimento dos vasos. 

 

O solo foi umedecido até atingir sua capacidade de campo e, posteriormente, foram semeadas três 

sementes por vaso em uma profundidade de 3,0 cm. Foi realizado desbaste aos sete dias após a 

semeadura (DAS) deixando-se a planta mais vigorosa em cada vaso. Não foi realizado nenhum 

tipo de adubação ou correção no solo.  

A água utilizada para irrigação foi proveniente da rede de abastecimento da UFC. Os níveis de 

salinidade foram obtidos por meio da adição de NaCl, CaCl2.2H2O e MgCl2.6H2O nas proporções 

de 7:2:1 (RHOADS et al., 2000) por constituírem os principais sais presentes nas águas da região 

Nordeste. Para o preparo das águas salinas utilizou-se um condutivímetro portátil para aferição da 

condutividade elétrica da água (CEa). As irrigações foram feitas de forma manual, diariamente e 

no final da tarde. O manejo da irrigação foi feito com base no consumo de água das plantas em 

relação à irrigação do dia anterior. A água salina foi aplicada a partir do dia seguinte à semeadura 

e não foi aplicada lâmina de lixiviação dos sais. 

Aos 28 DAS, as plantas foram avaliadas quanto à taxa fotossintética líquida (A), condutância 

estomática (gs), transpiração (E), altura (ALT), diâmetro do caule (DC), número de folhas (NF), 

área foliar (AF), massa seca da raiz (MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca total 

(MST).  

A taxa fotossintética líquida (A, µmol CO2 m
-2 s-1), condutância estomática (gs, mol H2O m-2 s-1) 

e transpiração (E, mmol m-2 s-1) foram medidas em folhas completamente 

desenvolvidas do terço médio das plantas, no horário entre 08:00 e 11:00 h, utilizando-se um 

analisador de gases no infravermelho (IRGA, LI-COR - Li6400 XT) com concentração de CO2 na 

câmara a 400 mol-1 mol e 1200 µmol photons m-2 s-1.  
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A altura de plantas foi obtida com auxílio de régua graduada medindo-se o comprimento desde o 

coleto até o ápice da folha mais alta (AP, cm). A área foliar foi mensurada por meio de medidor 

de área foliar de bancada da marca LI-COR (Série LI-3000c), após separação das hastes (AF, cm2 

planta-1). Para a obtenção da massa seca das raízes, as plantas foram cortadas rente ao solo, as 

raízes retiradas, lavadas em água, acondicionadas em sacos de papel semikraft e colocadas para 

secar em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C por 72 horas (MSR, g planta-1). As folhas e 

hastes foram colocadas juntas para secar, seguindo a metodologia citada anteriormente, obtendo-

se massa seca da parte aérea (MFPA, g planta-1). A massa seca total foi obtida pela soma da MSR 

e MSPA (MST, g planta-1). 

Os dados foram analisados por meio do método estatístico multivariado Análise de Componentes 

Principais (ACP), com auxílio do pacote estatístico SAS (SAS Institute Inc., 2020). A ACP é uma 

técnica exploratória que tem o objetivo de reduzir o número de variáveis que necessitam ser 

consideradas a um número menor de índices (componentes principais) (MANLY; ALBERTO, 

2019). O método é de extrema relevância quando diversas características devem ser analisadas 

simultaneamente (VICINI et al., 2018), possibilitando assim um melhor entendimento dos 

processos, sobretudo aos relacionados à interação solo-planta-atmosfera. Assim, com esta análise, 

buscou-se caracterizar as espécies de leguminosas a partir de parâmetros fisiológicos e biométricos 

que são diretamente influenciados pela irrigação com água salina. Para isso, o conjunto de dados 

compostos pelas médias das variáveis de cada tratamento foram padronizadas (µ = 0; ² = 1) com 

o objetivo de remover a influência das diferentes unidades de medidas no resultado final da análise, 

bem como de padronizar as variâncias das variáveis. Foram selecionados os componentes 

principais cujo autovalores foram maiores que um (MANLY; ALBERTO, 2019).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise mostrou que os dois primeiros componentes principais selecionados explicaram 98,54% 

da variância total dos dados, sendo 75,16% explicada pela componente 1 (CP1) e 23,38% pela 

componente 2 (CP2), conforme apresentado na Tabela 2. No que diz respeito aos pesos 

(autovetores) dados às variáveis associadas aos componentes principais, foram considerados 

relevantes as que apresentaram valor maior que 0,300 em módulo (Tabela 2). Assim, as variáveis 

que mais peso tiveram com o CP1 foram ATL, DC, AF, MSR, MSPA e MST. Já para o CP2, 

foram A, gs, E, ALT, NF e AF. 

A crotalária júncea se caracterizou por apresentar maiores valores de fotossíntese líquida, 

condutância estomática, transpiração e número de folhas (Figura 1). No entanto, ocorreu 

diminuição desses valores com o aumento da salinidade da água de irrigação (CrotS1 > CrotS2 > 

CrotS3), correspondendo a salinidade de 0,5, 2,0 e 3,5 dS m-1, respectivamente. Quando esta 

espécie foi irrigada com água de 5,0 dS m-1 (CrotS4), apresentaram valores abaixo da média para 

todas as variáveis, uma vez que as plantas não sobreviveram.  

 

 

Tabela 2. Coeficientes peso (autovetores), autovalores e variância explicada por cada componente principal (CP1 e 

CP2), a partir das variáveis estudadas. 
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A mucuna-preta, por sua vez, caracterizou-se por apresentar maiores valores de altura, diâmetro 

do caule, área foliar, matéria seca da raiz, matéria seca da parte aérea e matéria seca total (Figura 

1). Observa-se também que houve diminuição brusca nos valores das varáveis citadas em 

decorrência do aumento dos níveis de salinidade da água de irrigação (MucS1 > MucS2), que 

correspondem a 0,5 e 2,0 dS m-1, respectivamente. A irrigação com água com os níveis salinos 

de 3,5 e 5,0 dS m-1 (MucS3 e MucS4) ocasionaram a morte das plantas, justificando os valores 

abaixo da média para todas as variáveis analisadas.  

Os resultados apresentados mostram que a crotalária júncea foi a espécie que manteve maiores 

valores dos parâmetros fotossintéticos (gs, E e A), conseguindo armazenar energia para sobreviver 

quando irrigada com água salina de até 3,5 dS m-1. Neste caso, houve menor necessidade de 

regulação da abertura estomática, sugerindo a presença de mecanismos de tolerância à salinidade 

que atenuaram a restrição hídrica em decorrência do aumento do acúmulo de sais no solo 

promovido pela água de irrigação. 

Figura 1 - Biplot mostrando a relação entre variáveis, espécies de leguminosas e níveis de salinidade para os dois 

primeiros componentes principais (CP1 e CP2).

 

Crot= crotalária júncea; Muc= mucuna-preta; S1= 0,5; S2= 2,0; S3= 3,5 e S5= 5,0 dS m-1; Fotossíntese líquida (A); 

Condutância estomática (Gs); Transpiração (E); Altura (ALT); Diâmetro do caule (DC); Número de folhas (NF); 
Área foliar (AF); Massa seca da raiz (MSR); Massa seca da parte aérea (MSPA) e Massa seca total (MST). 
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O fato da crotalária júncea apresentar maiores valores para trocas gasosas e menores de parâmetros 

relacionados ao crescimento, leva a crer que se trata do mecanismo de ajustamento osmótico por 

meio do acúmulo de solutos orgânicos. De acordo com Lopes e Lima (2015), a quantidade de 

carbono empregada para a síntese desses solutos orgânicos é grande, e esse desvio de carbono para 

ajustar o potencial hídrico reduz o crescimento e a biomassa total.  

A tolerância da Crotalaria juncea à salinidade foi relatada por Santos et al. (2014), em que os 

níveis de salinidade da água de irrigação não interferiram no crescimento da espécie até a 

condutividade elétrica de 4,0 dS m-1 no período de 40 dias. Precisa ser considerado que no estudo 

citado, o estresse salino só foi aplicado a partir dos 10 DAS e foi adotada uma fração de lixiviação 

de 20%, técnica de manejo que possibilita uma maior lixiviação dos sais e consequentemente 

atenua o estresse osmótico a que as plantas são submetidas.  

No que diz respeito à mucuna-preta, observa-se que esta espécie é mais sensível a salinidade 

quando comparada a crotalária júncea, pois apesar de apresentar maiores valores de crescimento 

quando irrigada com água de salinidade de 0,5 e 2,0 dS m-1 (MucS1 e MucS2), a partir do nível de 

3,5 dS m-1 (MucS3), as plantas já não sobreviveram. Uma das explicações para este 

comportamento são os baixos valores de gs, E e A, evidenciando a tentativa de escape ao estresse 

osmótico por meio da regulação da abertura estomática. Com este mecanismo, a planta dificulta a 

perda de água pelos estômatos, porém, em contrapartida, ocorre restrição a produção devido a 

limitação na fixação de CO2, inibindo assim seu crescimento e desenvolvimento (RIVAS et al., 

2016; TAIZ et al., 2017). Diminuição na fotossíntese líquida, condutância estomática e 

transpiração em espécie leguminosa, foi relatada por Oliveira et al., (2017), quando estudaram as 

trocas gasosas de feijão-caupi irrigado com água salina.   

Foi observado in loco que a necrose nas folhas da mucuna-preta ocorreu de forma mais acentuada, 

provavelmente em decorrência do efeito tóxico provocado pelo acúmulo de íons tóxicos como o 

Na+. Segundo Dias et al. (2016), este excesso, a princípio, promove um desbalanceamento 

osmótico celular e, posteriormente, uma toxidez iônica que causa prejuízo ao citoplasma, 

resultando em danos visíveis principalmente na bordadura e no ápice das folhas mais velhas onde 

o acúmulo é maior.  

É importante ressaltar que no presente estudo buscou-se simular uma situação em que a única água 

disponível para o agricultor apresentasse elevados teores de sais. Assim, o estresse salino foi 

aplicado desde a semeadura das sementes e isso provavelmente provocou efeitos deletérios já no 

processo de germinação, possivelmente afetando negativamente o crescimento das duas espécies. 

A este respeito, Nunes et al. (2009) verificaram efeito prejudicial de concentrações salinas na 

germinação de sementes e no crescimento inicial de plântulas de Crotalaria juncea. 

CONCLUSÕES 

A crotalária júncea caracteriza-se por apresentar maiores valores de trocas gasosas e menores de 

crescimento, sobrevivendo quando irrigada com água de condutividade elétrica de até 3,5 dS m-1.  

A mucuna-preta caracteriza-se por apresentar maiores valores de crescimento e menores de trocas 

gasosas, sobrevivendo quando irrigada com água de condutividade elétrica de até 2,0 dS m-1. 

A crotalária júncea apresenta características de tolerância à salinidade, sendo indicada para ser 

utilizada como adubo verde em áreas irrigadas mesmo quando a água disponível apresentar risco 

de salinização.  
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INTRODUÇÃO 

A rúcula (Eruca sativa Mill.) é uma hortaliça folhosa pertencente à família Brassicaceae, também 

chamada de mostarda persa, agrião mostarda ou pinchão. Possui folhas de sabor picante que são 

utilizadas cruas em saladas. Possui ciclo curto (30 a 35 dias) e suas folhas são ricas em vitamina 

C, potássio, enxofre, ferro, cálcio e vitamina E, além de apresentar propriedades antiinflamatórias 

e desintoxicantes para o organismo humano (TRANI; PASSOS, 1998). No Brasil, é muito 

conhecida nos estados do Sul e Sudeste, principalmente entre os descendentes de italianos, 

espanhóis e portugueses, mas, atualmente, já é cultivada e consumida em todas as regiões 

(GRANJEIRO et al., 2011) e seu consumo tem sido na forma de salada crua e em pizzas 

(PIGNOME, 1997; SANTA MARIA et al., 1998; SILVA, 2002). 

Essa planta cresce rapidamente sob temperaturas amenas, florescendo em dias longos, com altas 

temperaturas. Para seu bom desenvolvimento e qualidade das folhas, as temperaturas mais 

adequadas situam-se entre 15 a 18 °C. Porém, ela tem sido cultivada ao longo do ano em numerosas 

regiões brasileiras com temperaturas mais altas (TRANI; FORNASIER; LISBÃO, 1992). 

Em temperaturas muito elevadas ocorre o florescimento precoce, prejudicando a produção. As 

folhas ficam fibrosas e pungentes. Além da alta temperatura, a alta pluviosidade dificulta a 

produção dessa hortaliça folhosa. Sob chuva torrencial, as plantas apresentam menor tamanho, 

além de ficarem com as folhas amarelecidas, danificadas e sujas, comprometendo seu valor 

comercial. Quanto aos solos, se adapta melhor aos de textura média (TRANI; PASSOS, 1998). 

A crescente demanda por hortaliças de alta qualidade ofertadas durante o ano todo tem contribuído 

para o investimento em novos sistemas de cultivo que permitem uma produção adaptada em 

diferentes regiões e condições adversas do ambiente (CARRIJO et al., 2004). Linhares et al. 

(2011), estudando o rendimento de cultivares de rúcula adubado com diferentes doses de Merremia 

aegyptia (L.) Urb., ressaltam que, entre os fatores de produção que encarrega os custos de produção 

estão os insumos utilizados na adução dessa hortaliça, como os estercos (bovino, caprino, ovino e 

aves), por ser um recurso que nem sempre está disponível para o agricultor. Na maioria dos países 

com horticultura avançada, uma das técnicas amplamente empregadas e que tem proporcionado 

aumentos substanciais na qualidade das mudas é o uso de substratos (ENSINAS; JUNIOR; 

ENSINAS, 2011). O substrato é um dos fatores externos que influenciam tanto a germinação das 

sementes quanto o desenvolvimento das plantas (TONIN; PEREZ, 2006). 

A característica do substrato utilizado na produção de mudas é de fundamental importância no 

crescimento e desenvolvimento inicial da planta e na definição de seu potencial produtivo. Esse 

fato se justifica, pois quando se produzem mudas dentro de um recipiente, o crescimento do 

sistema radicular e a absorção de nutrientes, ao contrário do que ocorre no campo, ficam restritos 

ao volume do material (substrato) contido no interior do recipiente utilizado. Por essa razão, a 

condição química do substrato deve ser tal que seja capaz de promover o fornecimento de 

nutrientes à planta, sem que ocorra deficiência de qualquer elemento essencial a seu crescimento 

(MOREIRA, 2005). 
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Segundo Swift e Woomer (1993), solos de clima tropical, onde o processo de mineralização da 

matéria orgânica é mais intensificado, influencia diretamente nas propriedades do solo, 

principalmente químicas e biológicas, dai então, a importância de adubar as hortaliças de forma 

orgânica. Os adubos orgânicos são utilizados principalmente pelo fornecimento de matéria 

orgânica e o uso destes proporciona a formação de uma melhor estrutura do solo sendo benéfico 

para a produção pois apresentam uma função importante como agentes cimentantes promovendo 

o aumento da porosidade e aeração, evitando perdas por escoamento superficial (SILVA, 2012). 

Diante o que foi exposto, objetivou-se com o presente estudo, avaliar a influência de diferentes 

proporções de matéria orgânica no desenvolvimento da rúcula. 

DISCUTINDO O TEMA/ÁREA DE ESTUDO/BASES TEÓRICAS 

 

Aspectos gerais da rúcula (Eruca sativa Miller) 

 

A rúcula (Eruca sativa Mill.) é uma hortaliça folhosa herbácea de rápido crescimento vegetativo 

da família Brassicaceae de ciclo curto, originária do sul da Europa e da parte ocidental da Ásia. 

As folhas tenras são muito apreciadas principalmente na forma de salada (STEINER et al., 2011), 

mantendo todas as suas propriedades nutricionais, sendo rica em vitamina C, potássio, ferro e 

enxofre, apresenta ainda propriedades antiinflamatórios e desintoxicante para o organismo 

(MEDEIROS et al., 2007). Possui três espécies são utilizadas na alimentação humana: E. sativa, 

Diplotaxis tenuifolia (L) DC. e Diplotaxis muralis (L.) DC., ambas perenes (PIGNOME, 1997). 

O crescimento na quantidade comercializada e a sua valorização na cotação são indicadores de 

que a rúcula é rentável (Purquerio et al., 2007), não só pelo crescente aumento da população, mas 

também pela tendência de mudança no hábito alimentar do consumidor, principalmente pelo seu 

sabor picante. O cultivo desta hortaliça esta sendo ampliado também por apresentar ao produtor 

preços bem atrativos, que nos últimos anos têm se destacado mais do que os de outras folhosas 

como da alface, chicória, almeirão e couve. Por outro lado, o consumidor tem se tornado mais 

exigente, havendo a necessidade do produtor aumentar a qualidade sem, no entanto, deixar 

decrescer a produção total e a regularidade de fornecimento. (MEDEIROS et al., 2007). 

No Brasil, a espécie mais cultivada é a E. sativa, representada principalmente pelas cultivares 

„Cultivada‟ e „Folha Larga‟. Porém, também se encontram cultivos em menor escala da espécie 

D. tenuifolia, conhecida como rúcula selvática. Em cultivos comerciais, a rúcula é colhida de uma 

só vez, arrancando-se as plantas inteiras com folhas e raízes. Porém, ela pode ser colhida diversas 

vezes, cortando-se as folhas sempre acima da gema apical, na qual haverá rebrota, possibilitando 

um novo corte (MINAMI; TESSARIOLI NETO, 1998). 

Para Trani et al. (1992) para um bom desenvolvimento, a rúcula deve ser cultivada em 

temperaturas que variam de 15 a 18 ºC, dessa forma produz folhas grandes e tenras. E quando 

ocorrem temperaturas elevadas a produção fica prejudicada, as folhas tendem a ficarem menores 

e lignificadas, tornando-se impróprias para a comercialização pois podem apresentara também 

pungência e sabor amargo. No entanto, a cultura vem sendo cultivada ao longo do ano em diversas 

regiões do país (Filgueira, 2000), e esta afirmativa é confirmada por Gusmão et al. (2003), que 

cultivando a rúcula no estado do Pará obteve resultados semelhantes das demais regiões do país. 

Minami e Tessarioli Neto (1998) para o cultivo, recomendam um preparo bem feito do canteiro, 

em razão de as sementes serem pequenas, com semeadura na quantidade de 0,2 a 0,3 g por metro 

linear e, após a emergência, realizar o desbaste do excesso de plantas, se necessário. A germinação 

ocorre ente 3-5 dias. Filgueira (2000) ressalta que a semente é semeada diretamente em canteiro 
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definitivo, em sulcos longitudinais distanciados 20-30 cm, deixando-se as plantas espaçadas de 

5,0 cm, após o desbaste. 

Por sua vez, com a semeadura direta, vários fatores estão envolvidos, de forma que, muitas vezes, 

é difícil obter um estande uniforme, principalmente se tratando de sementes pequenas como as da 

rúcula (REGHIN et al., 2004). 

Quanto ao manejo da água, Almeida (1985) recomenda a irrigação diária com 10 a 20 litros de 

água por metro quadrado de canteiro. Observou-se, porém, que a rúcula não tolera o 

encharcamento do solo. Quando isso ocorre por eventual excesso de chuvas, na fase inicial do 

desenvolvimento da cultura, acontece com frequência o tombamento (“damping off”). Algumas 

plantas podem ficar com folhas amarelecidas e menor altura. Recomenda-se, portanto, um 

tratamento das sementes com fungicidas apropriados e a construção de canteiros com 10 cm a 20 

cm de altura e nivelados, de maneira que a água possa escoar verticalmente e não haja acúmulo de 

água na lateral. 

A colheita e realizada de 30 a 40 dias após a semeadura, dependendo de cultivares e das condições 

climáticas (AMORIM et al., 2007). Nesta fase, as folhas deverão estar com 15 a 20 cm de 

comprimento, bem desenvolvidas, verdes e frescas. A colheita é feita arrancando-se as plantas com 

raízes, ou cortando-as rente ao solo. Neste caso, deixa-se o restante no solo para a rebrota, 

originando-se um corte. (MINAMI; TESSARIOLO NETO, 1998). 

Para o comércio, é considerado padrão a altura aproximada de 20 cm, aceitando uma variação de 

10% em torno dessa medida. Porém, o mercado é muito variável, existindo regiões que preferem 

folhas grandes e outras que apreciam folhas pequenas (TRANI et al., 1994). Amorim et al. (2007), 

destaca que o cultivo orgânico confere a rúcula maior valor agregado. 

Adubação orgânica 

 

A matéria orgânica (MO) é formada por restos vegetal e de animal, estes nos mais variados estados 

de decomposição, o processo é influenciado por diferentes fatores – tipo de matéria orgânica, 

relevo, clima e o tempo. E é importante ressaltar que os vegetais são a principal fonte de materiais 

orgânicos dos solos, e os animais configuram-se como fonte secundaria de matéria orgânica 

(KIEHL, 1979). 

Em estudo realizado por Eckhardt (2015) sobre fertilizantes orgânicos, mostrou que a atividade 

agropecuária gera uma diversidade de resíduos, os quais na sua grande maioria de origem orgânica, 

todos passíveis de reutilização na fertilização agrícola, desde que corretamente manejados. Neste 

sentido, a adubação orgânica possibilita a reciclagem de resíduos de atividades agropecuárias 

(restos vegetais, estercos, alimentos em decomposição, entre outros), após transformá-los em 

fertilizantes, na produção de plantas. Esta atividade tem dois pontos favoráveis principais: a 

transformação de resíduos com pouca ou nenhuma destinação em fertilizantes orgânicos e a 

utilização destes fertilizantes orgânicos na produção agrícola, reduzindo os custos de produção. 

Neste sentido, é notório o efeito benéfico do uso da matéria orgânica sobre as propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo e o consequente aumento no rendimento e na qualidade das mais 

variadas culturas. E, este fato é decorrente do fornecimento dos minerais necessários ao 

desenvolvimento das espécies vegetais, pois são disponibilizados em doses significativas nos 

estágios de formação da matéria orgânica (CHARBOUSSOU, 2006). 

Para Souza et al. (2003), a utilização de compostos orgânicos em complementação ou substituição 

a adubação mineral, ganha cada vez mais importância sob o ponto de vista econômico da 

conservação das propriedades físicas e químicas do solo e redução do uso de adubos químicos. 
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O cultivo de hortaliças demonstra a aptidão do uso de compostos orgânicos. Silva et al. (2008) 

analisando a germinação de sementes e a produção de mudas de alface em diferentes substratos, 

concluíram que a associação de esterco e húmus, na proporção de duas partes para uma, 

proporciona maior acúmulo de massa seca em plântulas de alface, resultando em maior vigor, 

apesar de não favorecer o índice de velocidade de emergência, e a taxa de germinação, 

demonstrando ser uma alternativa para a produção orgânica de plantas de alface. 

Os substratos influem diretamente na qualidade das mudas, sendo as características físicas e 

químicas determinantes na qualidade do mesmo, devendo estas permanecer por um longo período 

(FONTENO; CASSEL; LARSON, 1981). E o húmus é um material heterogêneo complexo, 

originário da fermentação microbiana da matéria orgânica presente nos solos. Estes são formados 

em condições aeróbicos, e quando em condição de ausência de oxigênio, processo anaeróbico, o 

produto final é a turfa, comum em ambientes encharcados. O húmus possui em sua estrutura 

química cerca de 50 a 80% de matéria orgânica, sua cor varia do escuro ao negro, possui altos 

teores de lignina e proteína em sua constituição, e a parte do húmus que solubiliza e denominada 

de ácido húmico, o qual é formado a partir do processo de solubilização do húmus (KIEHL, 1979). 

As substâncias húmicas influenciam e atuam nas propriedades que melhoram os processos de 

germinação, o desenvolvimento radicular, propiciando desta forma uma maior produção das 

hortaliças (PICCOLO et al., 1993). 

Desta forma, o desenvolvimento da atividade de produção e comercialização especializada de 

mudas de hortaliças, baseia-se principalmente na pesquisa de melhores fontes e combinações de 

substratos (PUCHALSKI; KÄMPF, 2000). 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido em telado agrícola no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará - IFCE, Campus de Sobral, localizado na cidade de Sobral-CE, com 

coordenadas geográficas (03°40‟ S e 40°14‟ W). O clima da cidade é tropical quente semiárido 

com pluviometria média de 30 °C e altitude de 70 metros. 

As sementes da rúcula foram semeadas em bandejas de polietileno de 162 células (volume de 50 

ml), sendo postas duas sementes por célula, utilizando como substrato uma mistura de solo e 

esterco na proporção de 1:2. Dez dias após a germinação, foi realizado o transplantio para os vasos 

definitivos, que constaram de recipientes com capacidade de 8 L. Nestes vasos havia cinco 

proporções de solo e esterco, quais sejam: 100% solo - (S1), solo: esterco – 2:1 (S2), solo: esterco 

– 1:1 (S3), solo: esterco – 1:2 (S4) e 100% esterco. Passados sete dias após o transplatio, realizou-

se o desbaste, deixando apenas uma muda por vaso. A irrigação utilizada foi por aspersão com 

mangueiras, sendo realizada duas vezes ao dia. As plantas daninhas foram controladas 

manualmente. 

Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos (solo, 

solo:esterco – 2:1, solo:esterco – 1:1, solo:esterco – 1:2 e esterco) e seis repetições cada. A cada 

sete dias foram realizadas avaliações de crescimento verificando as variáveis: Altura da planta 

(cm), número de folhas e diâmetro da planta (cm). A altura da planta foi obtida através da medição 

com régua do colo a extremidade da maior folha de cada muda; o número de folhas por planta foi 

obtido pela contagem do número de folhas por muda; e diâmetro através da medição das duas 

maiores folhas com auxílio de régua graduada em centímetros. 

Aos 45 dias após o transplantio, foi realizada a colheita, sendo então levadas para Laboratório de 

Fitossanidade e Sementes para serem avaliadas as seguintes variáveis: Comprimento da raiz (CR), 

peso fresco da parte aérea (PFPA), peso seco da parte aérea (PSPA), peso seco da raiz (PSRA). As 
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raízes foram separadas da parte aérea com auxílio de uma tesoura de poda e posteriormente lavadas 

em água corrente para a retirada do excesso de solo e substratos que pudessem interferir na 

pesagem. Subsequente, as raízes e a parte aérea foram pesadas em balança analítica (0,001 g) para 

a obtenção dos dados de peso fresco da parte aérea (PFPA) e peso fresco da raiz (PFRA). Dispostas 

em sacos de papel separadamente, foram identificadas de acordo com as respectivas proporções 

de solo e substrato e foram levadas para secar em estufa a uma temperatura de 65 °C por 72 horas 

para posteriormente ser determinado os valores da massa seca. 

Os dados obtidos foram tabulados em planilha eletrônica no programa Excel® Posteriormente, 

submeteu-se à análise de variância e as médias dos resultados foram comparadas pelo teste de 

Tukey (p≤0,05). As análises foram realizadas pelo programa computacional Sistema para Análise 

de Variância - SISVAR® (FERREIRA, 2000). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas avaliações analisadas com as diferentes proporções de matéria orgânica, é possível verificar 

que para a altura da planta os tratamentos em estudo, na primeira avaliação, sofreram efeito 

significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F conforme mostra a Tabela 1. Já na quinta 

avaliação e taxa de crescimento a variável sofreu influência significativa ao nível de 5% pelo teste 

F. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância e teste de médias para as alturas de plantas de 

cultivares de rúcula em diferentes níveis de matéria orgânica. 

 

Os tratamentos submetidos ao substrato composto por 100% solo apresentou resultados mais 

satisfatórios que os incorporados com matéria orgânica, nas três avaliações realizadas (Figura 1), 

diferindo dos efeitos encontrados por Ensinas, Júnior, Ensinas (2011) que estudando o 

desenvolvimento da rúcula em diferentes combinações de matéria orgânica obtiveram maiores 

plantas no tratamento que foi utilizado apenas substrato, porém assemelhando-se aos valores de 

Linhares et al. (2012) que afirmaram que a altura da planta na cultura do coentro não sofreu 

influência com as quantidades de esterco bovino e período de incorporação. 

Figura 1. Altura na primeira avaliação (A), altura na quinta avaliação (B) e taxa de crescimento para a altura de 

plantas de rúcula no intervalo de vinte e oito (28) dias após o plantio (C).  
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Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

Para as avaliações de diâmetro observa-se que ambas verificações e taxa de crescimento, os 

resultados foram significativos ao nível de 1% pelo teste de F. 

Tabela 2. Resumo da análise de variância e teste de médias para o diâmetro de plantas de cultivares de rúcula em 

diferentes níveis de matéria orgânica. 

 

Na Figura 2, as diferentes proporções de matéria orgânica na primeira avaliação (A) 

proporcionaram efeitos no diâmetro com a adição de doses de esterco, porém os tratamentos 

integrados apenas com solo expressaram resultados mais satisfatórios, assim como na avaliação 5 

(B) que teve comportamento semelhante. A taxa de crescimento diária, demonstrou neste 

experimento, que as quantidades de substratos adicionados ao solo não influenciaram diretamente 

para o desenvolvimento do diâmetro das plantas, também Cavalcanti (2011) obteve maiores 

valores de diâmetro em tratamento sem incorporação de esterco, somente areia e solo. Menezes et 

al. (2014) igualmente, observaram em estudo que as doses de esterco não influenciaram no 

diâmetro do quiabeiro em seu crescimento inicial com diferentes doses do mesmo.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Diâmetro na primeira avaliação (A), diâmetro na quinta avaliação (B) e taxa de crescimento (C) para o 

diâmetro de plantas de rúcula no intervalo de vinte e oito (28) dias após o plantio. 
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Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

 

As médias obtidas para a variável Número de folhas na primeira avaliação não mostraram 

significância entre os tratamentos, diferentemente das outras duas avalições que sofreram efeito 

significativo ao nível de 1%. 

Tabela 3. Resumo da análise de variância e teste de média para o número de folhas de plantas de cultivares de rúcula 

em diferentes níveis de matéria orgânica. 

 
FV-Fonte de variação; CV-Coeficiente de variação; **, *Significativo ao nível de 1 e 5%, respectivamente, pelo 

teste F; nsNão significativo pelo teste F (P<0,05). 

 

Na Figura 3 onde está representado o Número de folhas no período observado, pode-se verificar 

que na Figura 3A, onde corresponde às plantas 8 dias após o transplantio sem uma diferença 

significativa entre os tratamentos. Enquanto na Figura 3B, equivalente a 36 dias após o 

transplantio, nota-se resultados proporcionais ao crescimento da planta no mesmo intervalo de 

tempo visto anteriormente, fatores que contam como pontos positivos, visto que, comercialmente, 

os consumidores têm preferência por plantas maiores e com mais folhas de aparência mais 

vigorosa. Peixoto Filho et al. (2013) estudando a produção de alface usando três tipos de esterco 

(frango, ovino e bovino), obtiveram um crescente número de folhas com o aumento das doses de 

composto. 

 

 

 

Figura 3. Número de folhas na primeira avaliação (A), diâmetro na quinta avaliação (B) e taxa de crescimento para o 

diâmetro de plantas de rúcula no intervalo de vinte e oito (28) dias após o plantio (C). 
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Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

Para a última avaliação com as características fitotécnicas da rúcula, todas tiveram comportamento 

significativo ao nível de 1% pelo teste F, com exceção somente do comprimento da raiz (CR). 

Tabela 4. Resumo da análise de variância e teste de médias para o comprimento da raiz (CR), peso fresco da parte 

aérea (PFPA), peso seco da parte aérea (PSPA) e peso seco da raiz (PSRA) de plantas de cultivares de rúcula em 

diferentes níveis de matéria orgânica. 

 
 

Com relação ao sistema radicular, a análise de variância demonstrou para o comprimento das raízes 

nos tratamentos com as diferentes proporções de matéria orgânica não apresentou significância 

(Figura 4A), porém o tratamento solo 2: esterco 1 expressou o maior comprimento. 

Para o PFPA (Figura 4B), observou-se que quanto menores as proporções de esterco no solo, 

maiores as médias do peso, em tal grau que o tratamento com 100% solo apresentou os melhores 

resultados, proporcionais aos dados obtidos com o Número de folhas. Resultados opostos aos de 

Silva et al. (2011) quando observaram a produção de beterraba fertilizada com adubação verde de 

jitirana (Ipomoea sp.) em diferentes doses e tempos de incorporação ao solo, que obtiveram 

resposta crescente linear em função das doses crescentes de jitirana incorporadas ao solo. 

Se tratando do PSPA e PSRA tiveram comportamento similar. As quantidades de matéria orgânica 

adicionadas ao solo de cultivo não ofereceram interferência significativa ao desenvolvimento das 

plantas estatisticamente falando. Carneiro Junior et al. (2000), também em ensaio com 

pepino, não detectaram influência do tipo de substrato no peso seca da parte aérea. Em 

contrapartida a esses resultados, o substrato Plantmax® resultou em maior massa de matéria seca 

de plântulas e de raízes de alface (SMIRDELE et al., 2001). 

Segundo Gonçalves e Poggiani (1996), a formação do sistema radicular e parte aérea estão 

associadas à boa capacidade de aeração, drenagem, retenção de água e disponibilidade balanceada 

nos substratos, fatores esses que podem ter interferido diretamente na repercussão dos dados 

obtidos. 

Figura 4. Comprimento da raiz (A); peso fresco da parte aérea (B); peso seco da parte aérea (C); peso seco da raiz 

(D) da planta pós-colheita. 
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Médias dos tratamentos seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os substratos com maiores níveis de solo proporcionaram, linearmente, plantas mais vigorosas, 

expressando isso, por meio das variáveis, altura da planta, diâmetro da planta e número de folhas. 

Os substratos com maiores níveis de matéria orgânica influenciaram negativamente no 

desenvolvimento das plantas de rúcula. 

Agradecimentos: FUNCAP, CNPq, CAPES. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - Campus Sobral, pelo 

apoio e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, PIBIC/IFCE e 

PIBIC/FUNCAP).  
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INTRODUÇÃO  

Entende-se nesse trabalho que o Ceará, tem cerca de 90% de seu território sob condições de clima 

semiárido, e os 10% restantes são classificados como sub-úmido seco, sub-úmido úmido e úmido 

de acordo com a (UNEP, 1992). Além disso, não são todas as áreas semiáridas que apresentam tal 

suscetibilidade, algumas tem maior propensão, áreas como Irauçuba, médio Jaguaribe, 

Canidé/caridade, que sofrem um processo mais agravante de desertificação, que por sua vez é 

ocasionada pela ação natural, onde ocorre a intensificação da formação de desertos e, está se 

agravando por conta de atividades antrópicas. Vale ressaltar ainda que, a salinização do solo gerada 

pelo desmatamento e manejo indevido da terra e a prática de uma agricultura inadequada tem sido 

uns dos problemas ambientais presentes nas regiões semiáridas. As diversas atividades humanas 

realizadas de forma insustentável têm provocado drásticas reduções na vegetação e na capacidade 

produtiva do solo, entre as principais causas responsáveis pela desertificação está o desmatamento 

de áreas com vegetação nativa e de forma secundaria o uso intenso do solo, tanto na agricultura 

quanto na pecuária, além de práticas inadequadas de irrigação e mineração. 

Os problemas ambientais e sociais acarretados pela desertificação estão associados com a redução 

da cobertura vegetal, intensificação do processo erosivo e redução da disponibilidade e da 

qualidade dos recursos hídricos. Conforme citado na publicação do Atlas do Ceará de 1995 

realizada pela Fundação Instituto de Planejamento do Ceará (IPLANCE,1995) as rochas cristalinas 

ocupam uma área que corresponde a cerca de 85% da área do Estado, e por conta do seu clima 

semiárido, encontram-se solos rasos que facilitam o processo de evaporação da água precipitada, 

já a água encontrada em poços na maioria das vezes é salobra por estar próxima ao embasamento 

cristalino, podendo assim, ter uma maior presença de sais, e sendo a água um solvente universal, 

esta acaba por dissolver os sais presente nas rochas com o tempo, além também da redução das 

terras agricultáveis, levando assim ao desenvolvimento do fluxo migratório, que ocorre quando há 

ausência da produção de alimentos e de recursos hídricos, e os nativos são obrigados a procurar 

outra região para sobreviver, e conforme a resolução N° 115 de 23 de novembro do conselho 

deliberativo do nordeste (SUDENE, 2017), 98,7 % do estado está dentro da região semiárida do 

Brasil, comprovando a grande vulnerabilidade do estado. 

DISCUTINDO O TEMA 

  

Conforme exposto na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME, 

2016) as regiões mais vulneráveis do estado são os Inhamuns, o médio Jaguaribe e parte do núcleo 

de Irauçuba/Centro-Norte, onde está localizado o município de Irauçuba. No século XIX e XX 

predominou na região a pecuária intensiva, associada a caprinocultura e a ovinocultura, tendo 

recebido rebanhos vindos de outros municípios se tornando um pólo regional para essa criação. 

Com a contínua criação de animais desse porte, o solo da região sofreu um processo de 

compactação, perdendo a capacidade de reprodução da cobertura vegetal. Nas décadas de 50 e 60, 

o cultivo de algodão intensificou o desgaste do solo, e na década de 70 o desmatamento e as 

queimadas para uso da lenha como carvão foram práticas predominantes da região, contribuindo 

ainda mais para degradação da terra. 
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O Nordeste seco teve condições semi-áridas, mais fortes ou mais fracas, por um demorado 

espaço de tempo dentro do Quartenário. No entanto, três séculos de atividades agrárias 

rústicas, centradas no pastoreio extensivo, e algumas décadas de ações deliberadas de 

intervenção antrópica, com acentuado crescimento demográfico paralelo de fácil 

reconhecimento nas paisagens sertanejas, sob a forma de ulcerações dos tecidos 

ecológicos regionais. (AB´SABER,1977, p. 2) 

De acordo com (ARAÚJO FILHO et al., 2015), o núcleo de Irauçuba encontra-se à sotavento da 

serra de Uruburetama causado pela interceptação da serra e dos eventos úmidos oriundos do 

oceano. A sua vegetação é predominante da Caatinga arbustiva, formada por uma vegetação 

tortuosa, constituída por arbustos de pequeno porte sobre um estrato herbáceo. Com o 

desmatamento os solos ficam desprotegidos recebendo influências dos raios solares e ações 

erosivas (Figura 1), assim agravando a sua degradação e tendo em vista que a Caatinga sofre 

fortemente os impactos antrópicos, há pouca resiliência para que haja recuperação.  

Figura 1- Afloramento rochoso submetido a processos de erosão em Irauçuba-CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Diário, 2014)  

A Caatinga é o único Bioma exclusivo do Brasil, o que significa que a grande parte do seu 

patrimônio Biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta, esta vegetação 

ocupa uma área de cerca de 750.000 km², que vale aproximadamente a 11% do território nacional, 

abrangendo de forma contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Norte de Minas Gerais (FREITAS et al., 

2007).  

A vegetação da caatinga tem uma forte utilização para sustentar atividades tradicionais na região 

de Irauçuba, como o uso da pecuária extensiva adaptada ás condições naturais do semiárido, assim 

como também produtos importantes de sua vegetação que possam ser extraídos, como as cascas e 

raízes para produção de tanino e fibras e a coleta de frutos, podendo ser utilizado pelo homem para 

retirada de madeira, servir de abrigo e alimento para a fauna e, além disso, proteger o solo contra 

erosão causada pela chuva (FREITAS et al., 2007). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), as áreas de sua ocorrência encontram-se 

sob uma intensa exploração desde os primórdios a colonização no século XVI e com uma boa 

parte das suas áreas profundamente antropizadas. Do ponto de vista econômico, do valor total da 

produção agropecuária do município, a lavoura contribui com 21,3%, a pecuária com 78,7% sendo 

aparentemente insignificante a contribuição da produção de lenha (ARAÚJO FILHO et al., 2015). 
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A Caatinga é o terceiro bioma mais degradado do Brasil, perdendo apenas para a floresta Atlântica 

e o cerrado, segundo o plano de ação a preservação do desmatamento na Caatinga (PP Caatinga) 

do Ministério do Meio Ambiente, estima-se que 80% da vegetação encontra-se completamente 

modificada, devido à alteração provocada pelo desmatamento, extrativismo e a agropecuária, a 

maioria dessas áreas apresentam-se em estados iniciais ou intermediários de sucessão ecológica 

(Figura 2). 

Figura 2 – Alteração provocada pelo desmatamento, extrativismo e a agropecuária em Irauçuba-CE. 

 
Fonte: BARBOSA (2012) 

Sobre o efeito dessas ações nas características das plantas da Caatinga, a maioria das espécies 

desse bioma rebrota após o corte, todavia, se a ação for seguida por queimadas, a rebrota irá 

diminuir de forma constante na medida em que ocorre o aumento no vigor da combustão, além 

dos efeitos continuarem por mais seis anos na Biomassa em relação à densidade e área basal 

(SAMPAIO apud SOUZA, BARTOLOMEU et al., 2015). 

No que se refere a criação de animais, temos a criação de caprinos, que não são muito seletivos 

em relação a vegetação que usam para se alimentar, fazendo o uso de até 70% das espécies 

existentes na Caatinga, tendo em vista que são estimulados a permanecerem próximo a vegetação 

e consumi-la durante todo o ano. A influência negativa no crescimento das espécies utilizadas 

como alimentos para os animais, muitas vezes provoca o nanismo destas, e por darem favoritismo 

às folhas e brotos jovens e o consumo de frutos nativos, as sementes por sua vez são totalmente 

trituradas, impossibilitando a reprodução das plantas. Desse modo, a pecuária caprina tem 

capacidade de empobrecer e diminuir o porte de plantas na Caatinga, levando a degradação da 

vegetação e, consequentemente, à intensificação da desertificação (SOUZA, BARTOLOMEU et 

al., 2015). 

A carga animal na área do núcleo continua muito acima da real capa- cidade de suporte da região. 

Com efeito, o consumo anual de forragem de um bovino adulto (cerca de 300 kg de peso vivo) é 

de 3.385kg. Trabalhos recentes informam que a produção média de fitomassa na região é de 

1.090kg/ha, 60% dos quais, ou seja, 654kg/ha são considerados forragem. Então, a capacidade de 

suporte seria de 0,19 bov/ha. Transformando-se os 3.895 caprinos e os 22.206 ovinos em 

equivalentes bovinos, (dividindo-se o número total de pequenos ruminantes por seis) e somando-

se à população permanente de bovinos (23.101), totaliza-se 27.450 cabeças. Considerando-se a 

área total de Irauçuba de 146.100 ha, os 67,1% utilizados pela pecuária equivaleriam a cerca de 
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98.000ha. Dividindo-se pelo número de bovinos, tem-se uma carga animal de 0,27bov/ha, ou seja, 

42% acima da capacidade de suporte calculada. Ademais, a situação de sobre- pastejo se agrava 

na estação das chuvas, quando a população de bovinos é substancialmente aumentada devido à 

transumância. (ARAÚJO FILHO et al., 2015, p. 28) 

O PNUD/IBAMA/FAO (1993), relatam que as espécies mais abundantes são o Marmeleiro, o 

Mufumbo, a Catanduva, Catingueira, Jurema Preta e o Mororó. Juntas, estas espécies representam 

49% do volume total. São geralmente consideradas boas para lenha e apenas duas (Mororó e 

Jurema Preta) como boas para estacas. Sendo as espécies de maior volume a Catingueira 17,9%, 

Catanduva 11,85%, Marmeleiro 8,9%, Imburana 7,1 % e Mufumbo e a Jurema Preta 5,3%. A 

rigidez do clima da região em Irauçuba e, principalmente a sua imprevisibilidade inviabilizam a 

maioria das tentativas de subsistência através da agricultura e pecuária, sem que se tenha que 

recorrer ocasionalmente e temporariamente a uma atividade extrativista. (SEMAN, 1991). 

O clima que se encontra no núcleo de Irauçuba é classificado no tipo BSHW, semiárido, 

megatérmico com curta estação chuvosa no verão-outono, com concentração das precipitações 

pluviais nos meses de março e abril. (KOPPEN apud ARAÚJO FILHO et al., 2015). A região 

apresenta um dos mais baixos índices pluviométricos do estado do Ceará, com média histórica de 

540,0 mm.(ARAÚJO FILHO et al, 2015), porém, durante os anos de 2009 até 2019 ocorreram 

aumentos e baixas no índice pluviométrico em Irauçuba, como é possível observar no Quadro 1. 

Durante esses 10 anos, foram registrados de 1058.4mm no local em 2009 a 136.7mm em 2012, 

segundo a (FUCEME, 2014). 

A Bacia Hidrográfica a qual Irauçuba está inserida encontra-se na Bacia do Curú, onde se localiza 

os Rios Aracatiaçu e Caxitoré. Existem no município 28 pequenos açudes nomeando-se Nogueira 

Ramos, o Cairú, Santo Antônio do Acaratiaçu e o Jerimum, que abastecem a cidade de Irauçuba. 

No município existe uma estrutura muito comum, que é o Barreiro da salvação (Figura 3), 

constituindo-se de água para atender a demanda dos rebanhos durante boa parte da estação seca. 

(Araújo Filho et al., 2015). 

Quadro 1. Médias pluviométricas em Irauçuba-CE entre 2009 e 2019. 

 
Fonte: (FUNCEME, 2014) 

Figura 3–Barreiro da salvação em Irauçuba-CE. 
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Fonte: Fotografia obtida por João Ambrósio de Araújo Filho, (2003) 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nesse estudo foi utilizado o método de pesquisa Bibliográfico, com a finalidade de analisar a 

vegetação no ambiente semiárido e suas limitações, através de seus usos e processo de formação, 

trazendo uma análise sobre a gênese e a história de Irauçuba, com seu clima, hidrografia, solo, 

geologia, morfologia e a existência da pecuária e agrária, com a finalidade de entender o processo 

de degradação da vegetação associado ao processo de desertificação encontrado no local. 

Para isso, o artigo foi baseado em estudos de autores como AB´Saber (1977, p. 2); Souza; 

Bartolomeu et al. (2015) e Araújo Filho et al. (2015), que elaboraram trabalhos pertinentes ao 

assunto. Como objetivo empírico, um e-mail foi enviado para a aplicação de um questionário à 

Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Irauçuba sobre os processos de desmatamento e 

queimadas da vegetação na região, todavia, o e-mail não foi respondido junto com o questionário, 

e não obtivemos dados atuais sobre o processo da sua vegetação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo de todo o caminho percorrido neste estudo, constatamos que o semiárido Nordestino é 

um ambiente propício a desertificação agravada pela caprinocultura e práticas de manejo mais 

tradicionais e pouco sustentáveis. Dentro desse parâmetro é possível inferir alguns cenários 

propícios para o futuro da região analisada, assim como outras regiões que passem por situações 

semelhantes, existindo três possíveis caminhos a serem seguidos, sendo eles respectivamente:  

Deixar seguir com o uso contínuo do solo da região de forma indiscriminada e sem nenhum tipo 

de cautela com o que pode acontecer ao solo e consequentemente aos que moram na região, 

deixando estes indivíduos sem suporte para obter um maior conhecimento acerca dos usos 

adequados que possam dar a área em que vivem.  

Planejar medidas ainda mais atenciosas para o planejamento e manejo do solo juntamente com a 

população, fazendo o caminho contrário ao cenário citado anteriormente, tendo em vista sempre 

um equilíbrio entre as partes humanas e naturais, a fim de minimizar os impactos no solo, para que 

haja um retardo nos processos de degradação e desertificação, ao mesmo tempo em que a economia 

do produtor local não seja afetada de forma negativa e ele possa se adequar as medidas.  



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

91 

Por fim, um último cenário seria o não uso de áreas menos produtivas e bastante debilitadas em 

relação a outras, permitindo assim uma regeneração natural da área, mesmo que em contrapartida 

demande um tempo de espera relativamente alto, retardando possíveis ganhos com uso da terra. 

Podendo até mesmo ter incentivos a pesquisas e estudos para a recuperação dessas áreas, assim 

como já são/foram feitas em outras regiões de Irauçuba e do Estado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo realizado trouxe a compreensão, reflexão e possíveis soluções acerca principalmente das 

limitações da região, que impedem um uso mais adequado e possíveis potencialidades, por conta 

do ambiente que se encontra em processo de degradação, que deve ter um planejamento mais 

atencioso, por conta de sua fragilidade, prevenindo assim que haja uma aceleração no processo de 

desertificação.  

O levantamento bibliográfico, e as teorias dos autores citados, foram esclarecedores para entender 

a dinâmica ocorrida em Irauçuba, como o entendimento do solo, clima, relevo e hidrologia, 

todavia, essa dinâmica é influenciada por ações antrópicas que modificam a paisagem, que tem 

uma vegetação ímpar e considerada frágil, adaptada ao clima semiárido, e que sofre por práticas 

que vem ocorrendo desde a década de 50 e 60. 

Com isso, a realização desse trabalho abriu leques de discussões, não apenas para área física, mas 

também, para parte histórica e social que foi importante para o desenvolvimento deste artigo. 
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DINÂMICAS E IMPACTOS AMBIENTAIS NA APA (ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL) DA BICA DO IPU, CEARÁ 

Samuel Farias Soares 
Patrícia Vasconcelos Frota 

INTRODUÇÃO 

A Bica do Ipu está localizada dentro da APA (Área de Proteção Ambiental), uma unidade de 

conservação de uso sustentável, está unidade foi criada por meio do DECRETO N° 25.354, de 26 

de janeiro de 1999, ela abrange uma área de cerca de 3.484,66 hectares e localiza-se no munícipio 

de mesmo nome como está descrito no mapa da Figura 1 sobre a localização da área de proteção 

ambiental. Foi criada em razão das suas peculiaridades ambientais dentro da Serra da Ibiapaba e 

da Bica do Ipu, o que faz com que esse ecossistema obtenha um enorme valor ecológico e turístico. 

 
Figura 1 – Mapa de localização da área de proteção ambiental de Ipu. 

 
Fonte: Google Imagens (2020). 

A APA onde se encontra a Bica do Ipu abrange encostas, setores mais elevados da serra da 

Ibiapaba e as nascentes dos Riachos Ipuçaba e Ipuzinho. O local é de rara beleza com relevo e 

vegetação de uma enorme exuberância de mata atlântica. Com uma queda d’água de 120 metros 

de altura inserida em uma formação rochosa chamada “despenhadeiro da morte” forma-se um 

cenário conhecido como “véu de noiva” que abrange a turística Bica do Ipu muito visitada por 

turistas e moradores locais. 

A população do município, além dos veranistas e os próprios turistas usufruem da natureza do 

lugar através do desenvolvimento de práticas de atividades turísticas e de lazer. Dentro dos limites 

da APA existem ao todo sete comunidades locais que sobrevivem por meio da utilização de seus 

recursos naturais existentes naquela área de vegetação de Mata Atlântica, são elas São Paulo, São 

João, Mato Grosso, Várzea do Jiló, Santo Antônio, Guarita e Gameleira. O turismo é talvez a 

atividade mais marcante do lugar, nessa área podem ser realizadas caminhadas nas trilhas 

ecológicas, esportes radicais como rapel, tirolesa, voo livre, arvorismo, corrida de orientação e 



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

94 

escalada, além das cascatas onde os visitantes praticam atividades de lazer e encontro com a 

natureza.  

Figura 2 – Ambientes naturais ecológicos inseridos no entorno da APA da Bica do Ipu-CE: (A) Queda d’água da Bica 

do Ipu (Fev/2020); (B) Trecho de água corrente em meio as pedras (Jan/2020); (C) trecho de vegetação de mata 

atlântica cobrindo caminho; (D) pequena cascata de água provindas da Bica do Ipu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

PROBLEMA 

Há algum tempo a APA da Bica do Ipu vem sofrendo com problema ambientais advindos de ações 

antrópicas como a prática de desvio de cursos d’água para uso de atividades agrícolas, 

desmatamento, queimadas, além do descarte incorreto de resíduos sólidos agravado pelo fluxo de 

visitantes no local e com isso acabam sujando o meio ambiente do local tornando-a poluída e ao 

longo do tempo cada vez menos atraente. Nas imagens abaixo nas Figuras 3 e 4 podemos perceber 

restos de resíduos sólidos descartados na vegetação. 

Entretanto houve uma pequena melhora na questão da coleta de lixo na área apesar de ainda haver 

alguns materiais que podem vistos jogados na vegetação tais como garrafas pet, tampas de 

garrafas, latinhas, restos de papeis entre outros objetos que podem provocar degradação do 

ecossistema ao longo do tempo naquele local devido tempo elevado de decomposição que esses 

materiais possuem e liberam substância bastante prejudiciais ao meio ambiente, assim como sua 

fauna e flora, durante a pesquisa realizada foi possível concluir que a fluxo de pessoas tanto os 

moradores das localidades próximas quanto os turistas que visitam o local para fazer trilha, 

aproveitar das águas frias e cristalinas e somente admirar a paisagem acabam por deixar alguns 

materiais pelo lugar, com as lixeiras classificadas por tipos de materiais a serem descartados. 

Figura 3 – Restos de resíduos sólidos.           Figura 4 – Restos de materiais no solo. 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2020).                     Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

 

Como já foi apontado antes, a prática de turismo é uma das atividades que mais contribuem para 

poluição da APA da Bica do Ipu, pois envolve um grande fluxo de pessoas principalmente em 

épocas de datas comemorativas, é possível encontrar garrafas de bebidas, pedaços de canos velhos, 

restos de cigarros em grandes quantidades entre as pedras e em beiras de nascentes. Vejam nas 

imagens da Figura 5 que tipos de materiais costumam ser descartados. 
 

Figura 5 – Transformações que ocorrem na APA da Bica do Ipu-CE, devido a ações antrópicas: (A) Restos de garrafa 

(Fev/2020); (B) Restos de garrafas pet na mata (Fev/2020); (C) Balneário (Fev/2020); (D) restos de cigarros 

(Fev/2020). 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Com certeza a área de proteção ambiental da Bica do Ipu é um local bastante bem rico em termos 

de diversidade ecológica com seus pequenos trechos de rios, grandes elevações, vegetação densa 
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entre outras, pois consegui se destacar numa região de grande predominância da vegetação da 

caatinga. Um dos autores que se destacou bastante na área de meio ambiente é Jurandyr Ross para 

ele o meio ambiente deve ser estudado e entendido como sistema integrado constituído por 

diversos elementos como hidrografia, solo, vegetação que são interligados entre si construindo um 

todo. 

Em suas análises geográficas Ross se utilizou de conceitos de outros autores renomados como 

Sotchava, Bertrand e Tricart em seus trabalhos como o conceito de “geossistemas” de Bertrand 

caracterizada como uma paisagem que nítida e limitada que pode ser identificada por suas 

características em uma fotografia área. 

Bertrand (1971) afirma que 

O Geossistema corresponde aos dados ecológicos relativamente estáveis. Ele resulta da 

combinação de fatores geomorfológicos (natureza das rochas e dos mantos superficiais, 

valor de declive, dinâmica das vertentes [...]), climáticas (precipitações, temperaturas 

[...]), hidrológicos (níveis freáticos, nascentes, pH da água, tempos de ressecamento dos 

solos [...]), portanto, é o potencial ecológico do geossistema. 

O conceito de geossistema também pode ser caracterizado como um tipo de exploração biológica 

do espaço, ou seja, a formação vegetal está relacionada ao suporte que as condições do meio 

ambiente físico natural da área oferecem ao desenvolvimento potencial ecológico. O próprio 

desenvolvimento da cobertura vegetal condiciona uma relação direta e evidente com a expressão 

biológica definindo nesses casos o “estado de clímax do geossistema. Dentro do conceito de 

geossistema, temos o chamado “geofácie” que é um elemento setorial fisionomicamente 

homogêneo em que pode desenvolver uma mesma fase de evolução geral do geossistema e uma 

parcela restrita, pequena e diferenciada, onde podem desenvolver complexos biótopo-biocenose, 

caracterizado como geótopo, ou seja essa é a unidade homogênea mais inferior de um geossistema. 

Com isso podemos concluir que o geossistema abrange um setor mais inferior como o geofácie e 

posteriormente o geótopo. 

Os conceitos teórico-metodológicos do geossistema podem ser aplicados por exemplo na APA da 

Bica do Ipu, se considerarmos que área em si é um todo sistema integrado constituído de diversos 

elementos, sendo assim podemos concluir que qualquer consequência danosa com o meio 

ambiente pode ocasionar diversas fatores no ambiente do local, atingindo solos, os cursos d’água 

e vegetação, ocasionando em consequências graves para o equilíbrio ecológico. 

Outro conceito base para a pesquisa com relação ao estudo sobre APA da Bica do Ipu é o chamado 

“Ecodinâmica” formulado por Tricart em 1977, e se baseia no estudo do meio ambiente através de 

uma geografia ecológica e tomou-se um conhecimento de uma nova forma de ver a natureza e a 

sociedade por meio de uma abordagem integrada, principalmente com relação ao meio natural sob 

os efeitos da sociedade. 

Para Tricart (1977) 

Uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa dinâmica do meio ambiente que têm 

repercussões mais ou menos imperativas sobre as biocenoses. Geralmente a 

morfodinâmica é o elemento determinante [...]. 

[...] a morfodinâmica depende do clima, da topografia (formas das vertentes), do material 

rochoso. Ela permite a integração desses vários parâmetros. 

O conceito de Unidades Ecodinâmicas é integrado ao conceito de ecossistemas. Baseia-se no instrumento lógico de 

sistema, e enfoca as relações mútuas entre os diversos componentes da dinâmica e os fluxos de energia e matéria no 

meio ambiente. 
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Tricart defende a importância da adoção dessa concepção com relação a questão do trato com os 

recursos naturais, destacando que 

A gestão dos recursos ecológicos deve ter por objetivo a avaliação do impacto da inserção da tecnologia humana no 

ecossistema. Isso significa determinar a taxa aceitável de extração de recursos, sem degradação do ecossistema, ou 

determinar quais as medidas que devem ser tomadas para permitir uma extração mais elevada sem degradação. 

Aponta ainda que para essa forma de avaliação é necessário um bom conhecimento em relação a 

forma como ocorre o funcionamento do ecossistema e seus elementos constituintes, ou seja, a 

dinâmica de energia e matéria que o caracteriza. 

PROPOSTA 

Apesar dos problemas com o descarte inapropriado dos resíduos sólidos, a SEMACE realiza 

fiscalizações semanais dentro da área, entretanto sua capacidade ainda é insuficiente para poder 

cobrir o território totalmente e consequentemente acaba por não conseguir resolver todos os 

problemas que ali existem, segundo a técnica responsável por essa Unidade de Conservação da 

SEMACE, é crucial a participação da população com a gestão dessas unidades através de 

denúncias de agressões contra o meio ambiente da APA, assim como atitudes e comportamentos 

direcionado a uma consciência ecológica dos moradores locais e dos visitantes com relação ao 

meio ambiente, a partir de atitudes como essa é que conseguiremos cumprir o papel para o qual 

foram criadas segundo a responsável. A SEMACE é a superintendência estadual do meio ambiente 

responsável pela conservação e fiscalização da área de proteção ambiental da APA da Bica do Ipu 

e sua sede fica próxima ao Grémio Ipuense, veja na Figura 6. 

Figura 6 – Sede da SEMACE em Ipu-CE . 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

A SEMACE já realiza diversos projetos voltados para a conscientização das pessoas e dos 

visitantes com relação aos cuidados com o meio ambiente, tais como seminários, encontros, 

projetos escolares, através desses eventos busca-se a conscientização ecológica das pessoas e conta 

com o apoio de diversas entidades como a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Ceará), C.V.T. (Centro Vocacional tecnológico), SEBRAE – Ipu, Prefeitura 

Municipal, as Associações comunitárias e de classe, a AMAI (Associação dos Amigos do Meio 

Ambiente do Ipu) e CRESOL (Cooperativa de Resíduos Sólidos de Ipu). Uma boa iniciativa para 

se promover o combate a agressão com o meio ambiente sem dúvida é através melhorias das 

coletas de lixo e informativos em panfletos, além de atividades em meio ao ar livre como o turismo 

ecológico juntamente com informações sobre como é a forma correta de se coletar o lixo e não 

descartá-los na vegetação como por exemplo trazer a própria sacola descartável para armazenar 
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determinados objetos para posteriormente serem jogadas em local correto, bem como também 

apresentar a diversidade de fauna e flora do meio ambiente do local, a importância de se preservar 

o meio ambiente e as consequências que a poluição pode causar, pois se tratando de meio ambiente, 

ou seja, algo que integra vários elementos como recursos hídricos, vegetação, solos entre outros 

fatores, isso pode ocasionar diversas consequência como a contaminação de nascentes, os solos 

são também bastantes variados como mostra a Figura 7. 

Figura 7 – Mapa do uso dos solos da APA da Bica do Ipu-CE. 

 
Fonte: Google Imagens (2020). 
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INTRODUÇÃO 
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Atualmente 816 milhões de toneladas de leite são produzidas por ano no mundo. Sendo o Brasil o 

terceiro maior produtor.  O leite de vaca é o lácteo mais vendido no Brasil e os queijos têm 

apresentado maiores taxa de crescimento nos últimos anos (EMBRAPA, 2019). Com o aumento 

da produção de queijo maior quantidade de soro de leite é gerada, e podem representar sérios 

impactos ambientais. O agronegócio do leite e de seus derivados desempenha um papel relevante 

no suprimento de alimentos (VILELA, 2006).  

Nos últimos anos, o soro de leite, em algumas regiões, tem apresentado uma grande relevância 

econômica pois pode ser tratado como um subproduto de alto valor agregado, podendo ser 

empregado como precursor de produtos alimentícios (DORNELES, 2016). 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. é uma planta típica de regiões de clima quente e úmido da Índia, 

África e América, tolerando bem o calor e a estiagem (GILMAN; WATSON, 2003). É uma espécie 

cultivada pela sua beleza destacada principalmente pela diversidade de inflorescências e o pequeno 

porte a torna apropriada para a arborização das cidades (OLIVEIRA et al., 2010). Essa espécie 

apresenta no endosperma das suas sementes um polissacarídeo caracterizado como galactomanana 

(BRAGA, 2011). 

As galactomananas funcionam como reserva energética para o embrião como seu papel fisiológico 

nas sementes. São polissacarídeos compostos por uma cadeia linear de resíduos de manose unidas 

por ligações glicosídicas β(1→4), à qual resíduos de galactose estão unidos por ligações do tipo α 

(1→6). Quando extraídas das sementes galactomananas são consideradas comercialmente 

importantes por sua utilização principalmente como espessantes e agentes de estabilização 

(BENTO et al., 2013; BURITI et al., 2014; CERQUEIRA et al., 2011; CUNHA, PAULA, 

FEITOSA, 2009; PASSOS, 2016).  Estão sendo realizados diferentes estudos com galactomananas 

extraídas de plantas presentes no Nordeste brasileiro como agente estabilizante e emulsificante, 

pois atualmente no Brasil a galactomanana mais utilizada na indústria é a goma guar que é um 

insumo importado pelo país (BENTO et al., 2013; CERQUEIRA et al., 2009, 2011). 

A gelatina é um produto rico em proteínas, porém à gelatina é pobre em aminoácidos essenciais. 

O desenvolvimento de uma bebida que combine soro de leite e gelatina é uma opção a mais para 

os consumidores, principalmente para a categoria que utiliza bebidas com alto teor de proteínas, 

como os praticantes de atividades físicas (WAGNONER; FOEGEDING, 2016).  

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um produto utilizando como base o 

soro de leite adicionando em suas formulações a gelatina e o mix da gelatina e galactomanana, e 

avaliar as características físico-químicas e aceitação sensorial para essa última analise os produtos 

serão avaliados quanto à qualidade microbiológica. 

 

DISCUTINDO O TEMA 

Caesalpinia pulcherrima é uma espécie arbustiva nativa da África oriental conhecida 

porpularmente como baio-de-estudante, flor-do-paraíso, flamboyant-mirim, flamboianzinho, flor-

de-pavão, poinciana-anã, orgulho de barbados, sendo as sementes o principal meio de propagação 

dessa espécie (OLIVEIRA et al., 2010).   

Os endospermas das sementes de C. pulcherrima contém galactomananas que pode ser extraída 

com água seguido de precipitação com etanol (BRAGA et al., 2009). Essa espécie possui outros 

ingredientes ativos farmacêuticos como carotenóides, esteroides, fenóis, flavonoides e glicosídeos 

(CHAKRABORTHY & BADUJAR, 2009). A galactomana extraída da semente dessa espécie tem 

sido testado como aditivo em diferentes alimentos como sorvetes (PASSOS et al., 2016) e bebida 

láctea (BURITI, 2014).  
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As indústrias de laticínios que produzem queijo, caracterizam o soro de leite como um coproduto 

no entanto, o soro possui um alto valor proteico, contendo α-lactalbumina, constituída de 

aminoácidos de cadeia ramificada, de 23% a 25%, com potencial nutritivo e com possibilidades 

de utilização (ALVES, 2014; DEBOWSKI, 2014; GONTHIER; 2013; MIRANDA, 2018). 

O soro de leite pode ser valorizado se utilizado como matéria prima para o desenvolvimento de 

produtos. Atualmente evidencia-se a utilização do soro em queijos frescos (ricota ou cottage), 

bebida láctea e para produzir o soro de leite em pó que é utilizado em diferentes produtos.  A 

utilização do soro de leite está relacionada ao baixo teor de gordura e lactose e ao aumento das 

propriedades nutricionais (NUNES et al., 2018; MIRABELLA et al., 2014). 

MATERIAL E METÓDOS  

Obtenção da Galactomanana 

A galactomanana de Caesalpinia pulcherrima, foi obtida utilizando a metodologia descrita por 

Braga et al (2011). Inicialmente as sementes foram colhidas no Instituto Federal do Ceará Campus 

Sobral, higienizadas em agua clorada e depois secas em papel toalha, após isso foram aquecidas 

em água destilada na temperatura de 100º C durante 30 minutos, logo após o resfriamento, as 

sementes foram descascadas manualmente separando o endosperma e o reservando em outro 

recipiente. O endosperma foi triturado em água destilada na proporção 1:50 (m/v) onde se obteve 

uma solução viscosa, após isso a solução foi centrifugada em centrífuga refrigerada a 4º C 3000 

rpm durante 20 minutos. Posteriormente a solução foi precipitada em álcool 96º GL na proporção 

de 1:3 (m/v). A mistura foi deixada em repouso por 16 horas, sendo então filtrada em funil de 

placa porosa com o auxílio de bomba a vácuo, logo após a filtração o precipitado foi deixado em 

acetona P.A durante o tempo de 24 horas para desidratação da galactomanana, filtrado novamente 

no em funil com placa porosa para a retirada da acetona, o retido no funil foi seco em estufa a 40 

ºC durante 9 horas, até que estivessem totalmente seco. O material obtido foi triturado em moinho 

e peneirado e foram acondicionadas em tubos hermeticamente fechados em temperatura ambiente.  

Produção da bebida  

 

Foram elaboradas duas formulações de bebidas, diferenciando-se pela à utilização total da gelatina 

e outra adicionando uma porcentagem de galactomanana à gelatina. Para a formulação 1, foram 

utilizados 60% do soro fluido, 10% do soro em pó, 20% da polpa de fruta, 9,7% de açúcar, 0,2% 

de gelatina e 0,1% de galactomanana. Para o preparo da formulação 2, foram utilizados 60% do 

soro fluido, 10% do soro em pó, 20% da polpa de fruta, 9,7% de açúcar e 0,3% de gelatina. 

Para o processo da produção das formulações houve inicialmente o processo de higienização dos 

utensílios e equipamentos utilizados com solução de água clorada a 200ppm por 15 minutos. A 

hidratação da galactomanana foi realizada, junto a polpa líquida em seguida colocada no ultra 

turrax por um tempo de 10 min. E armazenada na geladeira.  

O soro de leite fluido foi pasteurizado a 65 °C por 30 minutos. Em seguida realizou-se a pesagem 

dos ingredientes. O soro em pó foi diluído em uma parte do soro líquido, esse quando atingiu à 50 

°C. À outra parte do soro líquido foi dissolvido à gelatina com uma parte do açúcar. Para realizar 

o xarope, foi utilizado metade do açúcar com a polpa, levada ao fogo até derreter e adicionado à 

galactomanana hidratada na polpa mexendo durante 5 min. Em seguida foi junto e deixando ferver 

fazendo à homogeneização durante 10 minutos. Os quais foram homogeneizados em liquidificador 

por 2 minutos e submetida ao resfriamento em banho maria até chegar aos 40 °C. A bebida foi 

armazenada sob refrigeração p em potes de polipropileno de 100 mL, enquanto as amostras 
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submetidas para a análise sensorial foram armazenadas em garrafas de polietileno de alta 

densidade de 1000 mL. 

Análises físico químicas  

Foram determinados alguns parâmetros físico-químicos (pH, acidez titulável, sólidos solúveis com 

0, 15 e 30 dias de armazenamento refrigerado a 4 °C ± 2 ºC e a composição centesimal e análise 

de cor das bebidas lácteas.  

• Determinação de pH 

O pH foi identificado utilizando o pHmetro Microprocessado de Bancada - Q400MA (Quimis).  

• Acidez Total Titulável 

A determinação da acidez total titulável, foi realizada utilizando a metodologia descrita por Nollet 

(2004) com modificações. Foram diluídas 2,5 g de cada amostra em 40 mL de água com o 

indicador fenolftaleína e titulados com solução padrão 0,1N de hidróxido de sódio. Até obter a cor 

levemente rósea persistente.  

• Sólidos Solúveis 

A determinação dos sólidos solúveis foi realizada através de leitura direta da amostra em 

refratômetro de bancada e o valor expresso em °Brix. 

• Composição centesimal 

As análises de composição centesimal realizada nas bebidas lácteas foram: Umidade (%, g.100 g–

1); Proteínas (%, g.100 g–1) estimada com base no teor total de nitrogênio, determinado pelo 

método de Micro-Kjeldahl, usando fator de conversão de 6,38; Cinzas (%, g.100 g-1); Lipídios 

totais (%, g.100 g-1), utilizando butirometro de gerber, de acordo com os métodos descrito pelo 

IAL (2008). Carboidrato total (%, g.100 g-1), foi calculado por diferença. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

 

• Determinação da cor 

A análise de cor foi realizada em colorímetro portátil (Delta color-Colorimetro 2). A leitura foi 

realizada diretamente na amostra. Os dados foram recuperados da memória interna do aparelho, o 

qual forneceu os valores de luminosidade (L*), componente amarelo e vermelho (a* e b*), valor 

de cromaticidade (C*) e tonalidade (h*) de acordo com McGuire (1992). 

A diferença de cor (∆E) foi calculada para avaliar a alteração da cor no período de armazenamento 

com a cor inicial de acordo com Francis e Clydesdale (1996). 

Análises microbiológicas  

Para a determinação de todos os parâmetros microbiológicos foram pesados 25g de amostras e 

diluídas em água peptonada a 1% e depois feitas as análises a seguir: coliformes totais, E.  coli,  

Staphylococcus  DNA-se positivo, bolores e leveduras foram realizadas as análises de acordo com 

o kit de placas de PetrifilmTM (3M Microbiology, Sr. Paul, MN, EUA), com incubação a 45 e 35-

37 °C por 24 horas para os 2 primeiros e a 25 ºC por 5 dias para bolores e leveduras, de acordo 
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com os métodos AOAC 991.14,  AOAC  997.02  e  AOAC  2003.08  (ASSOCIATION  OF  

OFFICIAL  ANALYTICAL CHEMISTS, 2003; SILBERNAGEL, JECHOREK, CARVER, 

2003). Foram realizadas nos tempos de 1, 14 e 28 dias armazenados sob refrigeração a 4 oC. Já a 

análise de Salmonella sp. foi realizada nos dias 7 e 28 de acordo com Silva et al. (2010). 

Análise sensorial  

A análise sensorial foi aprovada pelo comitê de etica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (CAAE: 03964818.0.0000.5589), através do parecer 3.134.505. Para a 

análise sensorial foi aplicado um teste de aceitação, de acordo com Dutcosky (2011) com escala 

hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representava a nota máxima “gostei muitíssimo” e 1 

representava a nota mínima “desgostei muitíssimo”. A análise foi realizada com 120 provadores 

não treinados, tendo como atributos analisados cor, aroma, textura, sabor e Impressão global. 

As amostras foram servidas em copos plásticos de 50ml (café), de cor branca dotados de suportes 

codificados com três dígitos numéricos, contendo cerca de 15 ml da bebida e os provadores 

realizaram os testes em cabines individuais. 

Análise estatística  

Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey (p<0,05). Sendo que os dados foram apresentados nas tabelas de resultados como média 

± desvio padrão da média. 

RESULTADO E DISCUSSÃO  

Resultados das análises físico químicas  

As análises físicas-químicas realizadas na bebida láctea estão expressas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados das médias e desvio padrão das análises físico-químicas das formulações da bebida 

láctea sabor goiaba. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

Observa-se que pH diminui como tempo de armazenamento nas duas formulações testadas sendo 

que a gelatina influencia mais no abaixamento do pH. Os resultados encontrados foram superiores 

ao de Buriti et al. (2014), ao estudar o efeito de polpa de frutas em bebida láctea, obteve resultado 

para pH em seu tratamento 1, no tempo 1 de 4,17 ± 0,05, no tempo 14 de 4,18 ± 0,04 e no tempo 

21 de 4,15 ± 0,05.  
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Para a acidez não dar para observar o aumento desse parâmetro com o tempo. Para sólidos solúveis 

foram encontradas diferenças significativas para ambas as amostras. Os resultados obtidos para 

acidez e sólidos solúveis, mostram que ao longo período de armazenamento apresentaram aumento 

nos valores e para pH apresentou uma redução nos valores. Buriti et al. (2014), obtiveram valores 

similares para acidez para o tempo 1 de 0,62 e no tempo 21 0,65. 

Na Tabela 2 são apresentados a composição centesimal das Bebidas lácteas. 

Tabela 2 - Resultados das médias e desvio padrão da composição das bebidas lácteas sabor goiaba. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

Para a análise de proteína, apresentaram teores elevados, isso pode estar relacionada a utilização 

do soro de leite como base para a bebida láctea, a formulação 1 apresentou um valor maior de 

proteína do que a formulação do 2, no qual isso pode ocasionar devido a utilização da 

galactomanana por ser um polissacarídeo, porém não apresentou diferença significativa.  

Em relação aos lipídios as formulações apresentaram entre 0,26 a 0,33. Para carboidratos os 

resultados ficaram entre 12,66 a 13,39. Segundo Pfrimer (2018), o teor de carboidrato que 

apresenta maior teor de carboidrato, é a que apresenta menor umidade. Consequentemente para a 

formulação 1 que obteve um resultado para teor de carboidrato 13,39 foi o que obteve para 

umidade 72,24, para a formulação 2 o resultado foi de 73,35.  Em relação aos resultados de cinzas 

em que a obteve 1,0 para ambas as formulações, não apresentou diferenças significativa. 

Analisando os estudos de Pfrimer (2018) em que desenvolveu uma bebida láctea com polpa de 

cagaita, onde preparou 7 formulações diferentes, comparando com a formulação 7 em que o autor 

usou 45,33% leite, 39,33% S/L e 15,33% polpa, obteve os resultados para as seguintes análises 

lipídios 2,14, proteína 1,82, para cinzas 0,66, umidade 80,76 e carboidratos 14,61. 

Pode-se observar que as análises de proteína, lipídios e cinzas não apresentaram diferença 

significativa entre si. Os valores obtidos quanto à umidade e carboidrato diferenciam-se entre as 

duas amostras. 

Os resultados das análises dos parâmetros de cor realizadas nas bebidas produzidas estão expressos 

na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Resultados das médias e desvio padrão das análises dos parâmetros de cor das formulações da bebida 

láctea. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

Para a análise de cor, foi determinada por meio de colorímetro, em que foram avaliados os 

parâmetros L*, a*, b*, C* e h* responsáveis pela luminosidade, teor de vermelho/verde, 

amarelo/azul, saturação e a tonalidade respectivamente. As determinações foram realizadas sendo 

o colorímetro colocado diretamente sobre as amostras, para a realização das leituras. 

De acordo com o ângulo Hue a amostra foi perdendo a tonalidade inicial, conferida pela a polpa 

da goiaba perdendo sua tonalidade vermelha e adquirindo tons mais amarelados. 

Foi observado uma diferença significativa entre o tempo 0 e 30 para ambas as amostras 

apresentando-se mais claras após 30 dias de armazenamento sob refrigeração, entretanto para o 

tempo 0 e 15 não teve uma variação significativa. Para o tempo 15 entre as amostras não 

apresentou diferenças significativas em todos os parâmetros. 

Resultados das análises microbiológica 

Não houve desenvolvimento microbiano nas bebidas ao longo de 30 dias de armazenamento. 

Indicando boa eficiência da higienização do utensilio, dos manipuladores e do ambiente. As Boas 

Práticas de Fabricação (BPF) garantem que o produto seja seguro para consumo, pelo consumidor 

e reduzem os possíveis riscos de contaminação por microrganismos deterioradores (BENEVIDES; 

EGITO, 2007) Os resultados estão de acordo com a legislação permitida pela Resolução-RDC nº 

12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

Resultados das análises sensoriais 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos através da análise aplicada para verificar a aceitação 

sensorial pelos consumidores.  
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Tabela 4 – Resultados obtidos quanto aos atributos questionados em análise sensorial das formulações das bebidas 

lácteas produzidas 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

O atributo cor não apresentou diferença significativa, ficando na escala “gostei moderadamente”, 

assim como o atributo impressão global. O atributo aroma, textura e sabor apresentou diferença 

significativa em que a F1 obteve uma melhor avaliação quanto à F2.  

Todas as formulações tiveram aceitabilidade na escala de 7, que mostrava uma descrição de “gostei 

moderadamente”. Quanto a intenção de compra do produto, obteve-se um resultado de 

“provavelmente compraria” para a amostra F1, e de “talvez comprasse/talvez não comprasse” para 

a amostra F2.  

O produto atingindo um percentual igual ou maior que 7 é classificado pelos provadores como 

aceito (MONTEIRO, 1984; TEIXEIRA et al., 1987).  

CONCLUSÃO  

O soro é viável no aproveitamento de bebidas lácteas utilizando polpa de goiaba. Foi formulada 

uma bebida amplamente aceita e observou-se que a adição da galactomanana de sementes de 

Caesalpinia pulcherrima melhorou a avaliação sensorial do produto quando comparado a gelatina 

comercial. A bebida apresentou alto teor de proteína e baixo teor de gordura. E apresentou-se 

estável quanto a cor até 14 dias de armazenamento sob refrigeração. 
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INCIDÊNCIA DE INSETOS EM SEMENTES DE ESPÉCIES NATIVAS DA CAATINGA 

Francisco Lucas Andrade da Cunha 

Francisco José Carvalho Moreira 

INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro, é marcada pela grande biodiversidade de 

fauna e flora que a compõe, tendo uma extensa composição de aves, mamíferos, répteis e 

principalmente insetos (EMBRAPA, 2007). Estes são responsáveis pela manutenção do 

ecossistema, pela polinização das plantas e também pelo ataque e proliferação de pragas e doenças 

além de danos físicos capazes de reduzir a produção, o desenvolvimento ou até mesmo provocar 

a morte da planta e também inutilizar estas sementes para produção de mudas (SILVA et al., 2007). 

Entre as plantas nativas existentes na Caatinga e adaptadas para sobreviver e proliferar nesse 

ambiente, onde muitas das quais são endêmicas, podemos citar a importância de diversas delas 

através da sua atuação fitoterápica, alimentação animal e humana, produção de energia e bens de 

consumo. (SILVA et al., 2004). Plantas como angico, jurema, sabiá, umbuzeiro, cumaru, fedegoso, 

mofumbo, canapum, gliricídia, juazeiro, imburana de cheiro e o ipê são responsáveis por diversos 

produtos derivados de suas flores, frutos, raízes e caules  (CORDEIRO; FÉLIX, 2014). 

Muitas das espécies citadas acima, são consideradas peças chave para atuar na recuperação de 

áreas degradadas devido ações naturais ou antrópicas, as sementes dessas plantas são usadas em 

conjunto, numa caracteristica de mix de sementes, e utilizadas na manutenção ou recuperação de 

uma determinada área. Graças as suas boas adaptações ao bioma da Caatinga elas são capazes de 

recuperar propriedades essencias para o solo, mesmo tendo que superar dificuldades como solos 

rasos, com grande concentração de sais, pouco disponibilidade de água ao longo do ano, 

desertificação, queimadas, e um solo bastante pedregoso. É graças a essa adaptabilidade que elas 

são essenciais na recuperação de áreas degradas, podendo ainda servir como fonte de extratisvismo 

e ferramenta de auxilio na recuperação da fauna local, já que elas também servirão de abrigo e 

alimento para diversas espécies de animais na região  (SILVA et al., 2004). 

Porém, essas plantas também estão vulneráveis ao ataque de diversas pragas, especialmente em 

seus estádios inicias de desenvolvimento e frutificação. Lagartas, vermes, cochonilhas, traças, 

gafanhotos, pulgões e muitos outros insetos, podem provocar sérios danos ao desenvolvimento das 

plantas e a sua produção, esses insetos se alimentam das folhas ou seiva, proliferam fungos 

(fumagina) e doenças danosos as plantas, recobrem a superficie das folhas reduzindo a área útil 

total disponível para a fotossíntese  (PANIZZI; SILVA, 2009). 

Os danos gerados também são agravados na proliferação e perpetuação da espécie dessas plantas 

na natureza quando os insetos possuem como preferência alimentar sementes, ou quando se 

utilizam do interior das sementes como ambiente propício ao desenvolvimento de algum de seus 

estádios de reprodução como colocação de ovos e larvas no interior da semente, esse processo 

acarreta em danos as futuras gerações dessas espécies de plantas e prejudicam o equilíbrio delas 

no ambiente  (PANIZZI; SILVA, 2009). 

Insetos como o besourinho dos cereais (Rhyzopertha dominica), o gorgulho (Sitophilus oryzae e 

S. zeamais) o caruncho (Acanthoscelides obtectus) e a traça (Sitotroga cerealella, Ephestia 

kuehniella e Ephestia elutella) estão entre os principais insetos prejudiciais as sementes. Podendo 

se alimentar do interior das sementes, provocando furos que irão impedir a germinação das mesmas 

ou expondo as sementes a patógenos que poderão provocar um mal desenvolvimento ou até mesmo 

a morte  da semente. Outras espécies como o gorgulho do solo (Teratopactus nodicollis) que 
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possue sua fase larval ocorrendo no solo a cerca de 6 cm da superfície e que tem como preferência 

sementes em fase de germinação e no início do crescimento vegetativo provocam danos que afetam 

a planta antes mesmo que ela tenha oportunidade de se desenvolver  (LORINI et al., 2009). 

Em vista do exposto este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento dos insetos presentes 

em sementes de seis espécies nativas da Caatinga. 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com o aumento da população mundial e, consequentemente, da demanda por alimento, o tema 

produção e armazenamento de grãos se faz relevante, tanto em nível nacional como internacional 

(DEBARBA et al., 2017). Isso reflete diretamente na qualidade de armazenamento desses grãos e 

sobre os fatores que provocam danos a eles, ou seja, dados relativos aos tipos de grãos, quais 

insetos são predadores destes, quais familias das plantas possuem grãos mais vuneraveis ao ataque, 

como esses danos podem gerar percar nutritivas e de desenvolvimento para a planta. Todos esses 

fatores servem de base para a tomada de decisões que visem manter a qualidade e viabilidade 

desses grãos, sejam elas através do combate direto as espécies de insetos danosas, ou do 

melhoramento genético com plantas mais resistentes a ação destas pragas ou por meio de 

protocolos fitossanitários mais adequados aos locais e embalagens de armazenamentos. 

O caruncho-do-feijão (Acanthoscelides obtectus (Say)) - (Coleoptera: Bruchidae) pode causar 

grandes prejuízos aos grãos e sementes de feijão armazenado, comprometendo a sua qualidade 

alimentícia e a sua utilização para formação de novas lavouras (BAVARESCO, 2007). O A. 

obtectus representa danos significativos ao agronegócio por afetar intesamente os grãos 

armazenados, gerando percas na qualidade e no peso dos grãos e comprometendo toda a rede de 

armazenamento e distribuição desses grãos. Esses danos são extendidos também as sementes de 

plantas nativas, gerando uma correlação ainda maior aos prejuízos gerados, uma vez que muitas 

dessas plantas servem de atrativos para o inseto e podem eventualmente estar localizadas perto de 

grandes plantações monocultoras como a soja, o milho e próprio feijão. 

Além disso, o A. obtectus interfere diretamente na qualidade de desenvolvimento dessas plantas 

nativas, que acabam sofrendo danos que inviabilizam seu crescimento ou que abrem portas para 

patógenos que culminam na morte da planta e na contaminação de outras plantas da região. Sendo 

necessário medidas  de controle e tratamento que viabilizem a germinação dessas sementes, 

principalmente quando estas são utilizadas com intuito de recuperação de áreas degradadas, e que 

por isso necessitam de atenção a longo prazo e manutenção até que o sistema natural possa se 

equilibrar por si só. 

A predação de sementes, em especial, influencia na estrutura populacional vegetal, à medida que 

altera tanto a quantidade, quanto a distribuição de sementes disponíveis à regeneração, impedindo 

desde essa fase a sobrevivência da espécie (PINTO, 2007). Em um ambiente sujeito às mais 

diversas ações, sejam elas naturais ou antrópicas, sendo que a maioria das espécies necessitam 

superar inúmeras etapas de desenvolvimento para que haja garantia da perpetuação da espécie.  

Essas etapas possuem diferentes dificuldades, sendo mais vulneráveis no ínicio do 

desenvolvimento das plantas, quando estas ainda não possuem um sistema radicular, caulinoso  e 

copal resistente ao ataque de pragas e fungos, e quando qualquer dano que ocorra pode gerar falhas 

prejudiciais ao desenvolvimento correto da planta. Sendo assim, sementes mais facilmente 

atacadas por insetos, pré ou pós armazenamento, comprometem diretamente não só na qualidade 

dessas plantas, mas na disponibilidade de indivíduos existentes para reprodução das espécies. 

Comprometendo assim, toda uma cadeia reprodutiva, o que  pode culminar na diminuição da 
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espécie em uma determinada área e afetar diretamente a sua distribuição nesse espaço, o que a 

torna mais vulnerável ainda à ação de outros pedradores. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Fitossanidade e Sementes do Instituto Federal do 

Ceará (IFCE) – Campus Sobral, no período de maio a agosto de 2019, localizado na cidade de 

Sobral – CE, com coordenadas geográficas (03° 40’ 58” S e 40° 21’ 4” W). 

Os frutos foram colectados de plantas nativas de seis espécies como Arapiraca (Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan),  fedegoso gigante (Senna alata (L.) Roxb.), saco-de-bode (Physalis 

sp.), angiquinho (Aeschynomene rudis Benth.), bacupari (Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi) e salsa (Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.) em Sobral e municípios 

circunvizinhos, entre os meses de maio a julho de 2019. Depois de coletados, os frutos foram 

colocados em sacos plásticos e levados ao Laboratório de Fitossanidade e Sementes, onde foram 

selecionados, limpos e armazenados para posteriormente se proceder das avaliações. 

Os frutos e sementes que já apresentavam predação foram separados e colocados em recipientes 

plásticos com mais sementes sadias com o intuto de promover a reprodução dos insetos para 

posterior identificação e acompanhamento da fases de crescimento dos mesmos. 

Os insetos foram encontrados no interior da sementes se alimentando e provocando danos 

principalmente ao endosperma da semente, ou seja, provocando danos na reserva de energia 

necessária para o desenvolvimento inicial da planta. Além de criarem furos e galerias por onde 

podem ocorrer a contaminação da semente por outros patógenos, como fungos e bactérias, capazes 

de provocar mal desenvolvimento ou morte da semente em pré emergência. 

Para a identificação das especies de insetos predando as sementes das espécies em estudo, utilizou-

se de bibliografia especializada  (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011; GRAZIA; FERNANDES, 

2012). 

Posterior à coleta dos dados, os mesmos foram tabulados na planilha eletrônica Microsoft® Excel, 

sendo submetidos à organização para melhor expressá-los, realizando análises estatísticas, sendo 

que os dados foram expressos em Tabelas e Gráficos para melhor visualização dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da coleta de dados, é possível observa na Tabela 1 todas as espécies de insetos encontradas 

nas sementes armazenadas, bem como a quantidade populacional de insetos que proliferaram nas 

amostras coletadas. É importante destacar também que em alguns casos, mais de uma amostra 

esteve contaminada e exposta as ações das pragas, como no caso do fedegoso (Senna alata) em 

que três amostras analisadas mostraram incidencias de insetos de especies diferentes. 
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Tabela 1. Dados das seis espécies vegetais estudadas com os insetos e os respectivos quantitativos de observados. 

 

Ao analisarmos os dados coletados na Tabela 1 observamos as variedades de insetos encontradas 

nas amostras de sementes e seus quantitativos populacionais, entretanto ao compararmos esses 

dados na Figura 2 é possível também avaliar com maior clareza a semente que demonstrou maior 

vulnerabilidade ao ataque de pragas, bem como a proporção da população de cada inseto 

encontrada em cada amostra de sementes. 

Figura 1 – Insetos citados na Tabela 1 - (a) Acanthoscelides obtectus; (b) Stegobium paniceum; (c) Pseudapion 

rufirostre; (d) Tetrastichinae sp.; (e) Bruchidius atrolineatus; (f) Sitophilus zeamais 

. 

Fonte: autor (2020). 

Observa-se a partir da Figura 2 que a amostra de sementes armazenadas que demonstrou maior 

suceptibilidade ao ataque de insetos foi a composta por sementes de angiquinho (Aeschynomene 
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rudis). Essa planta pertencente a familia das Fabaceae é de extrema importância do ponto de vista 

agrícola, já que é considerada uma planta daninha anual capaz de provocar grandes percas nas 

lavrouras, diante disso a grande proliferação de insetos danosos a suas sementes pode também 

gerar danos a outras leguminosas pertencentes a essa familia como o feijão (Phaseolus vulgaris 

L.), lentilhas (Lens culinaris Medik.) e as ervilhas (Pisum sativum L.) e que possuam o angiquinho 

como uma planta infestante durante seus processos de produção. 

 
Figura 2 - Quantitativo populacional de insetos observados em seis espécies de plantas nativas da Caatinga. 

 
Fonte: autor (2020). 

Observou-se também que entre os insetos, o que mais obteve sucesso em termos de proliferação 

entre as sementes e quantidade populacional foi o caruncho do feijão (Acanthoscelides obtectus), 

o A. obtectus esteve presente em 2 (duas) das 3 (três) amostras compostas por semente de 

Fedegoso, e em três das cinco espécies usadas na coleta de dados dessa pesquisa. Ao todo foram 

coletados 83 espécimes nas amostras das sementes, demonstrando um grande potencial danoso ao 

armazenamento de sementes e reafirmando o efeito nocivo dessa espécie (DAMIANI et al., 2014). 

Figura 3 - Acanthoscelides obtectus, vista dorsal em (a); vista lateral (b); e vista ventral (c). 

 
Fonte: Autor (2020).                             

Isso reforça estudos que classificam o A. obtectus como uma praga do tipo primária, aquelas 

capazes de atacar sementes inteiras e sadias e comprometer o desenvolvimento delas, além de ter 

preferência alimentar por leguminosas como também foi sugerido pelos resultados deste estudo. 

Esses fatores se devem a sua adaptação a climas tropicais e úmidos e ciclo de vida curto nessas 

regiões, cerca de 23 dias para completar o ciclo, gerando grandes aumentos populacionais e 

capacidade de disseminação do inseto através das sementes armazenadas. Gerando percas tanto 
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qualitativas quanto quantitativas nas sementes, ou seja, afetando a qualidade de reprodução e 

desenvolvimento das sementes, valor nutricional e afetando também o peso real que será vendido. 

Sementes predadas demonstram perca de massa, essa perda mesmo que mínima, quando levada 

aos coeficientes das toneladas, pode gerar prejuízos significativos ao produtor (LORINI et al., 

2009). 

Os danos provocados nas sementes possuíam características comuns entre as sementes de espécies 

diferentes. Em geral os insetos danificam a casca da semente ou do fruto com um pequeno furo 

circular como mostrado na Figura 4, e a partir  daí se alimentam do interior da semente gerando 

danos principalmente ao endosperma da plântula que é rico em nutrientes, amido, proteínas, óleos, 

gorduras, celulose, que seriam utilizados para o desenvolvimento da planta. Por conta desses danos 

extensos à reserva energética da planta, seu crescimento fica comprometido, sua saúde fragilizada 

e mesmo quando os danos são mais leves, a semente ainda está exposta a patógenos danosos e ao 

ataque de outros insetos que queiram se alimentar ou colocar ovos ou larvas no interior dessa 

semente. 

Figura 4. Danos causados por insetos aos frutos de salsa (a), saco de bode (b) e fedegoso gigante (c). 

 
Fonte: Autor (2020).    

A partir da Figura 5 observa-se também a classificação das famílias as quais os insetos pertencem 

e o percentual da presença de cada uma. Nota-se a incidência de insetos da família Curculionidae, 

Eulophidae e Bruchidae, estes representam juntos 84% dos insetos encontrados nas amostras e 

servem de base também para mensurar a representatividade das famílias nos danos provocados, 

quase que na totalidade por essas três famílias.  

Por fim, temos na Figura 6 uma simples amostragem das famílias das plantas usadas nesse estudo 

onde observamos que as sementes pertencentes a família das Fabaceae demonstrou maior 

vulnerabilidade ao ataque de pragas, possuindo 201 insetos ao todo em suas sementes compostas 

por 3 espécies de plantas. Sendo essa uma das famílias mais importantes para o agronegócio por 

ser a família das leguminosas, ou seja, possuem uma extraordinária diversidade e abundância de 

plantas, o que demonstra o potencial negativo que essa população de insetos pode gerar sobre as 

espécies pertencentes a essa família. 
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Figura 5 – Distribuição da frequência dos insetos por família. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 6 – Distribuição da frequência dos insetos por família de plantas. 

 
 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a maior incidência observada nas sementes de seis espécies de plantas nativas da 

Caatinga foi a do caruncho-do-feijão (Acanthoscelides obtectus), pertencente à família da 

Curculionidae, porém, apesar disso, vários outros insetos mostraram potencial danoso às sementes 

armazenadas, com destaque para as famílias Eulophidae e Bruchidae, respectivamente. 

Agradecimentos: Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE - 

campus Sobral, pelo apoio. 
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INTRODUÇÃO 

Os escorpiões são artrópodes quelicerados (Arthropoda, Cheliceriformes, Scorpiones) 

pertencentes à Classe Arachnida, que também inclui as aranhas (Araneae), os opiliões (Opiliones), 

os ácaros (Acariformes), os carrapatos (Parasitiformes), dentre outros (SHULTZ, 2007). 

A classe de escorpiões é formada por quase 650 famílias, 9.800 gêneros e mais de 100 mil espécies 

de aracnídeos (PORTO et al., 2011), simbolizando em torno de 10% de todos os artrópodes 

descritos mundialmente (ERWIN, 1982). No território nacional, até o ano de 2011, tinham sido 

catalogadas em torno de 9% das espécies globais de escorpiões, com 23 gêneros e 131 espécies de 

escorpiões (PORTO et al., 2011). Porém, alguns autores defendem a teoria de que existem pelo 

menos 7.000 espécies em todo o planeta (CODDINGTON; COLWELL, 2001), dando a entender 

que existe necessidade de se realizar outros estudos na tentativa de conhecer a diversidade de 

escorpiões existentes na natureza. 

Os escorpiões originaram-se no ambiente aquático, fato evidenciado por registros fósseis oriundos 

do assoalho oceânico que apresentam data estimada desde o Siluriano, há aproximadamente 410 

milhões de anos (DUNLOP et al., 2008). Ainda no Carbonífero estes organismos saíram do 

ambiente aquático e tentaram colonizar em terra firme, único tipo de ecossistema em que os 

escorpiões são encontrados na atualidade (LOURENÇO; EICKSTEDT, 2009). 

Hoje, estes aracnídeos estão amplamente distribuídos no globo, com exceção da Antártica, e 

ocorrem em praticamente todos os ecossistemas terrestres, inclusive em ambientes com condições 

extremas, como por exemplo, em localidades com condições desérticas, em cavernas escuras ou 

com pouca luminosidade e em florestas recobertas por neve (POLIS, 1990). 

Assim como nos demais artrópodes, os escorpiões também possuem o corpo recoberto por uma 

carapaça rígida de quitina, com respiração exclusivamente aérea, olhos (medianos e laterais) 

simples, com quatro pares de patas localizadas no cefalotórax (SHULTZ, 2007). 

Os escorpiões estão presentes em locais com muito entulho, esta característica faz com que as 

espécies ali presentes possam ter sucesso no ambiente, e isso contribui para a sua reprodução e 

crescimento populacional, pois se multiplicam rapidamente levando a um aumento no número de 

cada espécie de escorpião, sendo necessário fazer um controle para que possa evitar acidentes 

fatais. Portanto, de acordo com Brasil (2006), a maioria dos escorpiões possuem hábitos noturnos 

e durante o dia, estes artrópodes estão escondidos debaixo de restos de plantas, como: cascas de 

árvores, folhas secas e galhos; debaixo de pedras e em locais úmidos e quentes, como calçados 

fechados e em roupas amontoadas. 

Alguns autores defendem a teoria de que no Brasil não existe uma elevada diversidade da fauna 

de escorpiões (LOURENÇO; EICKSTEDT, 2009), o que é determinado pelos tipos de barreiras 

geográficas que se encontram no Brasil. Além da paisagem brasileira, outro problema para a 

identificação de espécies de escorpiões seria a ausência de profissionais capacitados em realizar 

inventários da fauna em todo o território. 

No Cerrado brasileiro, os trabalhos publicados com a diversidade de escorpiões ainda são bastante 

deficientes, inclusive em relação ao estado do Tocantins. Desta forma, compreende-se que é 
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necessário realizar uma extensa pesquisa de campo a fim de catalogar o maior número de espécies 

de escorpiões do Cerrado, principalmente do Tocantins. 

Segundo Leobas e Seibert (2013), este estado localiza-se na Região Norte do Brasil e está sob o 

domínio do Cerrado na maior parte do seu território, representando um ecótono entre o Cerrado e 

a Amazônia Legal, com clima predominantemente tropical que varia de seco a semiúmido a 

depender da época do ano. Estas características do estado representam ótimas condições de 

desenvolvimento e reprodução destes animais, o que pode elevar os riscos de acidentes na maioria 

dos municípios do Tocantins, tanto na zona urbana como na rural. 

Considerando as informações acima, o objetivo do presente trabalho é inventariar as espécies de 

escorpiões encontradas em domicílios suspeitos que se encontram instalados na área urbana e rural 

do município de Guaraí-TO. Esta pesquisa justifica-se pela pouca quantidade de trabalhos 

realizados no estado, especialmente em Guaraí a respeito das espécies de escorpiões que coabitam 

domicílios suspeitos, tanto na zona rural como na zona urbana do município, assim como, a sua 

relevância social no que diz respeito a necessidade de compreender a forma pela qual, estes 

animais estão instalados nos domicílios suspeitos de Guaraí. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Coleta 

A pesquisa foi realizada no município de Guaraí, interior do estado do Tocantins. Este Município 

está localizado entre as coordenadas 8º50’03” W e 48º30’37” S. Quanto as características 

geopolíticas, Guaraí está inserido na região Norte brasileira, na mesorregião de Miracema e uma 

área aproximada de 22.772 km² (IBGE, 2016). 

A população do Município é de 25.677 habitantes e densidade demográfica de 10,23 habitantes 

por km² (IBGE, 2016). Guaraí possui clima tropical, com temperaturas médias anuais de 26,2ºC 

(TOCANTINS, 2012). De acordo com a escala de Köppen, esse clima é classificado como do tipo 

aw, ou seja, clima tropical com características de savana, com duas estações bem definidas (um 

período de chuva e um de seca) (KÔPPEN, 1948; TOCANTINS, 2012; GIACOMINI et al., 2013). 

Amostragem e Método de Captura 

A captura dos escorpiões foi realizada por meio da busca ativa dos espécimes no período de junho 

de 2018 a outubro de 2019, no período diurno e noturno, utilizando luvas de látex, pinças metálicas 

e recipientes de vidro contendo álcool 92% em seu interior. Os escorpiões foram coletados pela 

porção final da calda, onde se encontra o aguilhão e depositados no interior dos frascos de vidro 

(Figura 1). 

A busca ativa é destinada aos micro-habitat mais prováveis para a ocorrência destes aracnídeos, 

como embaixo de pedras e troncos, sob cascas de árvore e dentro de tocas e buracos (COLOMBO, 

2006; KALTSAS et al., 2006; WILLIAMS, 1968). 

Para análise dos resultados obtidos utilizou-se estatística descritiva para avaliação e comparação 

das áreas amostradas. 

  



 

VEGETAÇÃO, ECOSSISTEMAS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NO AMBIENTE SEMIÁRIDO 

118 

Figura 1. Captura diurna dos escorpiões nos domicílios objeto do presente estudo. (A) escorpiões capturados no 

domicílio urbano e (B) no domicílio rural. 

 
Fonte: os autores (2019). 

Identificação das espécies 

Todos os espécimes capturados foram encaminhados ao Laboratório de Entomologia do Centro de 

Controle de Zoonoses (CCZ) do Município de Guaraí-TO (Figura 2). Cada exemplar teve suas 

estruturas visualizadas em uma lupa eletrônica e corridas em uma chave de identificação padrão, 

utilizada pelos técnicos do CCZ para a identificação de aracnídeos, produzido pelo Ministério da 

Saúde de acordo com os caracteres morfológicos de cada espécie (BRASIL, 2009).  

Figura 2. Etapas de identificação das espécies de escorpiões. (A) observação anatômica por meio da lupa eletrônica, 

(B) escorpião amarelo e (C) diferentes espécies capturadas. 

 
Fonte: os autores (2019). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total, foram capturados 40 indivíduos, sendo que, a área urbana obteve maior sucesso de 

captura de espécies (Figura 3). Destes, seis indivíduos foram encontrados na área rural e 34 na 

área urbana do município. 

Este número elevado de animais encontrados e identificados no período de um ano, principalmente 

na zona urbana simboliza o alto risco à saúde da população do município e especialmente aos 

proprietários dos domicílios, aos quais estes artrópodes foram encontrados, podendo elevar os 

índices de acidentes com animais peçonhentos. Parise (2016), com dados epidemiológicos 

coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, o número de acidentes 

com escorpiões que ocorreram em Palmas, capital do estado do Tocantins, entre os anos de 2000 

a 2014, simbolizaram 33,63% de todos os casos notificados de acidentes com animais peçonhentos 

e, de todos os acidentes com escorpiões, 85,35% ocorreram na zona urbana da capital. 
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Um trabalho realizado por Alencar et al. (2019), no município de Guaraí-TO, entre os anos de 

2015 a 2017, com dados adquiridos por meio Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância 

Epidemiológica Municipal a respeito de acidentes com animais peçonhentos notificados neste 

período, relataram que foram registrados 28 casos de acidentes com escorpiões no município, 

concordando com o elevado número de escorpiões encontrados no presente trabalho. 

Figura 3. Número de indivíduos capturados no período da pesquisa. 

 
Fonte: os autores (2017). 

Já o trabalho realizado por Lopes et al. (2017), também com dados obtidos pelo sistema SINAN, 

somente da Região Norte do Brasil, entre o período de 2012 a 2015, foram notificados 58.432 

casos de acidentes com animais peçonhentos, sendo que, deste número, 13.040 foram ocasionados 

por escorpiões, somente no estado do Tocantins foram registradas 2.226 notificações. 

Portanto, a provável explicação para este elevado número de escorpiões encontrados na zona 

urbana de Guaraí pode estar relacionada as várias possibilidades de desenvolvimento reprodutivo 

e a disponibilidade de alimentos para estes animais, assim como, a elevada habilidade destes 

artrópodes em colonizar uma grande diversidade de habitats no mundo. Polis (1990), afirma que 

os escorpiões são bastante versáteis com a escolha de seus habitats, sendo que, a maioria das 

espécies pode ser encontrada em vários ecossistemas terrestres, assim como em inúmeras 

fitofisionomias, como por exemplo, em tundra, taiga de alta latitude, áreas boreais e em algumas 

áreas de elevada altitude. Porém, existem registros destes artrópodes até mesmo a mais de 5.500 

metros de altitude nos Andes peruanos, dentro de cavernas sem luz, sob pedras cobertas de neve e 

nos desertos mais áridos até as florestas mais úmidas do mundo. 

Estas características de colonização dos escorpiões são explicadas por Lourenço e Eickstedt 

(2009), estes autores afirmam que os escorpiões não apresentam uma única preferência de habitat, 

podendo estar presente em várias áreas. Contudo, o que define a sua presença em determinadas 

localidades é a quantidade de micro-habitat disponíveis e que possibilitam a sua estadia, adaptação, 

alimentação e principalmente reprodução. Portanto, existem locais que possibilitam a 

sobrevivência, como por exemplo, excesso de lixo sólido e de restos de materiais de construção e 

disponibilidade de alimentação, que na maioria dos casos são pequenos insetos, principalmente 

baratas, possibilitam sua estadia e reprodução, consequentemente a colonização do ambiente. 

Considerando estas informações, a possível explicação para os resultados expressos na Figura 3 

do presente trabalho de que a área urbana de Guaraí, em relação a área rural ter sido encontrado o 

maior número de espécimes de escorpiões, pode estar relacionado a oferta de condições de 

sobrevivência, pois, nos domicílios que se encontram na área urbana foi possível detectar 

condições favoráveis para a estadia e desenvolvimento de tais animais, pois a residência cotinha 
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em sua área externa uma quantidade elevada de lixos sólidos, os quais poderiam estar servindo de 

micro-habitat para estes escorpiões, assim como, o ambiente interno com condições favoráveis de 

reprodução de insetos que poderiam estar servindo de alimentos para os escorpiões. 

Segundo Brazil e Porto (2010), algumas espécies mudaram seu hábito de vida para o ambiente 

urbano adaptando sua alimentação aos ambientes antrópicos, como é o caso dos butídeos 

brasileiros Tityus bahiensis, T. serrulatus e T. stigmurus. Por serem espécies oportunistas, se 

alimentam de baratas e grilos em áreas urbanas, e T. serrulatus e T. stigmurus possuem populações 

reconhecidamente partenogenéticas, estratégia reprodutiva vantajosa na colonização e proliferação 

em cidades. Não coincidentemente, estas três espécies, as mais adaptadas ao ambiente urbano, são 

as principais responsáveis por acidentes escorpiônicos no Brasil (LOURENÇO; EICKSTEDT, 

2009), já tendo sido registrados surtos populacionais, principalmente nas regiões Nordeste e 

Sudeste (AMORIM et al., 2002; SPIRANDELLI- CRUZ et al., 1995). 

Portanto, pelo risco que podem representar para a saúde humana, em algumas situações é 

necessário controlar o tamanho de populações de escorpiões em áreas urbanas, já que a erradicação 

dessas espécies não é possível e nem viável (BRASIL, 2009). A Instrução Normativa IBAMA n. 

141/2006 regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva, como é o 

caso dos escorpiões (BRASIL, 2006). 

As medidas de controle e manejo populacional de escorpiões baseiam-se na retirada/coleta dos 

animais, conscientização da população e modificação das condições do ambiente a fim de torná-

lo desfavorável à ocorrência, permanência e proliferação destes aracnídeos (BRASIL, 2009). 

Devido a esta diversidade de ocupação geográfica e dos riscos de acidentes, que em alguns casos 

podem ser fatais para os seres humanos, os escorpiões representam um risco à saúde humana, 

sendo considerados então, um importante problema de saúde pública para vários países de clima 

tropical a subtropical, como por exemplo, Estados Unidos da América, Tunísia, México, Marrocos, 

Brasil, África do Sul e Egito (LOURENÇO; EICKSTEDT, 2009). 

No trabalho realizado por Leobas e Seibert (2013), caracterizado como uma retrospectiva 

epidemiológica utilizando-se de informações do SINAN sobre acidentes por animais peçonhentos 

no estado do Tocantins entre os anos de 2010 a 2011, os resultados demonstraram que os meses 

de maior número de acidentes ocorreram entre outubro a maio dos decorrentes anos, sendo que, 

este período é classificado como chuvoso no estado, nos dados amostrados, os escorpiões estavam 

em segundo lugar na responsabilidade destes acidentes, com 19,7% de todos os casos registrados 

entre 2010 a 2011. 

Em 2018, os meses de agosto, setembro e outubro foram os que apresentaram menor ocorrência 

de escorpiões, assim como, os meses de janeiro, março, julho e agosto de 2019. Estes resultados 

estão de acordo com aqueles encontrados por Leobas e Seibert (2013), estes autores perceberam 

que, no período de seca os números de acidentes por animais peçonhentos reduziram abruptamente 

no estado do Tocantins. 

Porém, os resultado quanto a ocorrência dos escorpiões nos diferentes meses do ano não podem 

ser explicados do ponto de vista reprodutivo, utilizando-se da migração para o acasalamento, pois, 

de acordo com Lourenço (2010), os escorpiões não apresentam um período definido durante o ano 

para a reprodução, algumas espécies ao entrarem no período de amadurecimento sexual, iniciam 

ciclos reprodutivos que podem variar de 2 a 3 meses, em alguns casos 1 ano ou mais de gestação 

que, após o nascimento dos filhotes a fêmea apresenta um período de incubação de 

aproximadamente entre 1 a 4 semanas, para que ocorra a deposição de quitina e consequentemente 

o endurecimento do exoesqueleto (POLIS, 1990). 
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A não existência de um período definido de reprodução está associado a falta de cuidado parental 

das fêmeas por seus filhotes, pois no final do período de incubação são liberados na natureza para 

realizarem o seu desenvolvimento individual (POLIS, 1990; LOURENÇO, 2009). A quantidade 

de filhotes por ninhada também pode explicar a inexistência de um período reprodutivo ou do 

cuidado parental, pois em cada ciclo reprodutivo a fêmea pode ter entre 1 a 95 filhotes a cada 

gestação, de acordo com a espécie analisada (LOURENÇO, 2009). 

Nesta pesquisa, foram capturados cinco gêneros diferentes de escorpiões, dos quais 3 espécies 

foram identificadas. Observou-se que Tityus confluens obteve o maior número de capturas seguido 

das espécies Rhopalurus agamemnon e Jaguajir sp., Opisthacanthus sp. e Tityus mattogrossensis 

(Figura 5). 

Figura 5. Espécies de escorpiões capturadas no município de Guaraí-TO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: os autores (2019). 

No Brasil, os escorpiões de importância médica fazem parte do gênero Tityus, as espécies T. 

serrulatus (escorpião amarelo) com incidência na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, 

Paraná, Rio de Janeiro e Goiás; T. bahiensis (escorpião marrom), em Goiás, São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e T. stigmurus que 

ocorre nos estados da região Nordeste (BRASIL, 2009). 

As regiões Norte e Nordeste são as principais responsáveis pela elevada riqueza de espécies de 

escorpiões do Brasil (BRAZIL; PORTO, 2010). São registradas 68 espécies para a região Norte, 

o que representa 52% das espécies de escorpiões do país, e 34 espécies para a região Nordeste, o 

que representa 26% da escorpiofauna brasileira. 

De acordo com um trabalho realizado por Porto et al. (2010), a espécie Rhopalurus agamemmon 

encontra-se amplamente distribuída pelo território brasileiro, sendo encontrada nos seguintes 

estados do Brasil: Bahia, Goiás, Piauí, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Mato 

Grosso, Ceará e especialmente no Tocantins. Barbosa (2015), revelou a distribuição espacial de 

Tityus mattogrossensis, o qual, já teve a sua presença registrada em 8 estados brasileiros e no 

Distrito Federal, sendo que, os estados são Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato 

Grosso, Piauí, São Paulo e Tocantins. 

O trabalho realizado por Barbosa (2015), com a espécie Tityus confluens, demonstra que a espécie 

é um pouco mais restrita quanto a sua distribuição, estando presente somente nos estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Tocantins. 
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O gênero Tityus representa um dos maiores em termos de espécies, compreendendo atualmente 12 

espécies de escorpiões associados a envenenamentos leves e moderados, são eles: o T. adrianoi, 

T. brazilae, T. charreyroni, T. costatus, T. fasciolatus, T. metuendus, T. neglectus, T. pusillus, T. 

trivittatus, T. silvestres, e especialmente as espécies T. confluens e T. mattogrossensis 

(ALBUQUERQUE et al., 2009; ÁLVARES et al., 2006; BRAZIL et al., 2009; LIRA-DA-SILVA 

et al., 1997; LOURENÇO; EICKSTEDT, 2009; BRASIL, 2009) que foram encontrados nos 

estudos realizados no município de Guaraí, Tocantins. No Brasil, a maioria dos acidentes causados 

por escorpiões é provocada por aqueles pertencentes ao gênero Tityus, conhecidos como 

escorpiões amarelos (BARBOSA, 2015; BRASIL, 2017). 

Dentre os escorpiões encontrados no presente trabalho, também foi identificado representante do 

gênero Opistacanthus, não sendo possível identificar a espécie, no entanto, este gênero só possui 

duas espécies a saber: O. borboremai que foi descrita por Lourenço e Fé (2003), e que sua 

ocorrência está restrita ao estado do Amazonas, e a espécie O. cayaporum descrita por Vellard 

(1932), com ocorrência nos estados do Pará, Amazonas e Tocantins. Portanto, acredita-se que a 

espécie encontrada em Guaraí seria a O. cayaporum, sendo necessário a realização de trabalhos 

com maior abrangência em Guaraí para catalogar de forma precisa as espécies de escorpiões que 

coabitam com o ser humano neste município, e assim, criar estratégias para o seu controle e 

erradicação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o exposto no presente trabalho foi possível compreender que o maior problema 

relacionado a abundância dos escorpiões nas duas residências trabalhadas na presente pesquisa 

está diretamente relacionada a quantidade de micro-habitats dispostos no domicílio e/ou 

peridomicílio, assim como a disponibilidade de alimentos que possibilitam a estadia destes 

artrópodes juntamente com o ser humano residente destes ambientes. 

Outro problema diagnosticado está relacionado a falta de conhecimento e informações por parte 

dos moradores das residências investigadas sobre as principais condições que favorecem a estadia 

e desenvolvimento dos escorpiões, assim como as possibilidades de reprodução, o que levou estas 

pessoas a um estado de comodidade em conviver com estes animais, sem procurar uma solução 

eficaz para combater o problema. 

Portanto, acredita-se que a melhor alternativa para a resolução destes problemas pode estar atrelada 

a realização de intensas campanhas de controle destes animais em todo o município de Guaraí, 

com a realização de palestras sobre as características dos animais, forma de reprodução e controle, 

assim como a elaboração e execução de oficinas para a produção de armadilhas, minicursos de 

coleta, identificação e distribuição de cartazes informativos a respeito do tema. Outra alternativa 

poderia ser a capacitação dos profissionais da saúde em realizar educação preventiva com estas 

pessoas, principalmente com aqueles residentes em áreas de intensa notificação destes artrópodes. 
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INTRODUÇÃO  

 

A região do semiárido brasileiro possui cerca de 800.00 km² e seu território encontra-se 

preponderantemente recoberto por vegetação xerófila, de aspectos fisionômicos e florísticos 

variados. (FUNCEME, 2017). Caracterizado pela completa caducifólia, na maior parte dos seus 

componentes, a vegetação caatinga demonstra uma particularidade de adaptação à deficiência 

hídrica ocasionada pela baixa pluviosidade e elevadas taxas de evapotranspiração potencial, 

associado à formação de solos pouco profundos nos terrenos do embasamento cristalino (RODAL 

et al., 2013). 

Diante disso, inclui-se o estado do Ceará, do qual o bioma caatinga apresenta características 

geobotânicas que não diferem, de forma geral, do contexto ambiental nordestino. Considerando-

se a esse pensamento, Souza (2006) e Ceará (2010) ressaltam que o uso e a ocupação da terra vêm 

contribuindo para profundas transformações no cenário das caatingas, exibindo, dessa forma 

marcas de degradação ambiental nas paisagens do semiárido cearense.  

Em diversos lugares, pode-se identificar fortemente a degradação devido ao uso desordenado dos 

recursos naturais, principalmente a partir das práticas agrícolas e de extrativismo vegetal, assim 

pode-se afirmar que a influência antrópica sobre a natureza de maneira desordenada intervém 

indireta ou diretamente na estrutura de uma determinada área, assim é necessário o estudo de 

levantamento e análise para entender as transformações nas condições ambientais.   

Bertrand (1972) analisa o geossistema como fundamento para os estudos ambientais, este resulta 

da combinação do potencial ecológico (clima - hidrologia - geomorfologia), da exploração 

biológica (vegetação - solo - fauna) e da ação antrópica. Além disso, considera a paisagem como 

“resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único 

e indissociável, em constante evolução” (BERTRAND, 1972, p.141-152). 

Lima (2004), destaca que a intensa utilização dos recursos naturais pelo homem pode acarretar 

impactos no meio ambiente, por isso, que em decorrência dessa exploração acentuada dos recursos 

naturais, tornam-se importantes os estudos nessas áreas. Tais recursos possuem seus limites, sendo 

necessário propor algumas medidas para amenizar ou diminuir os impactos provocados pela ação 

antrópica que resultou na descaracterização da paisagem.  

De acordo com Lima (2012), o uso e a ocupação do solo em bacias hidrográficas também se 

configuram como uma preocupação antiga, principalmente quando estão relacionadas ao 

semiárido nordestino, onde o uso para agricultura de forma inadequada provoca a destruição dos 

solos ocasionando a erosão, o desmatamento da mata ciliar, dentre outros impactos.  

No que se refere ao planejamento e gestão ambiental de bacias hidrográficas, ele apresenta-se 

como uma ferramenta de Política Ambiental, um exercício técnico intelectual, voltado para traçar 

as diretrizes e programar o uso do território, dos espaços, das paisagens e das características da 

gestão ambiental (LIMA, 2012). 
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Fernandes (1990) afirma, que a fitoecologia, preocupa-se com o ambiente, cujas condições 

normalmente exercem suas influências sobre o mundo vegetal, consideradas as diferentes regiões 

ou localidades, onde as plantas podem realizar suas atividades, de modo a permitir sua 

sobrevivência no seu habitat natural.  

Como reflexo da interação dos componentes ambientais nas paisagens naturais, a vegetação exerce 

função primordial na retenção da energia da precipitação, devido ao processo de infiltração da 

água no solo capaz de amenizar os impactos gerados pelo escoamento e assim evitar graves 

consequências para o equilíbrio e dinâmica ambiental (TRICART, 1977). 

Assim, no presente trabalho destaca-se uma caracterização das unidades fitoecológicas verificadas 

na sub-bacia do rio Jacurutu. 

ÁREA DE ESTUDO E OBJETIVOS 

A sub-bacia hidrográfica do rio Jacurutu está localizada na região Noroeste do estado do Ceará e 

ocupa uma área de aproximadamente 675 km² que abrange parte dos municípios de Santa Quitéria, 

Groaíras e Cariré, suas nascentes localizam-se no Serrote das Cobras e apresentam um padrão de 

drenagem dendrítica a subdentrítica com direção preferencial SE-NW (Figura 1). 
 

Figura 1: Mapa de localização do rio Jacurutu, região noroeste do Ceará. 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 

Em termos de geomorfologia fluvial, a sub-bacia em questão apresenta um tipo de leito menor, de 

vazante, maior e maior excepcional, canal retilíneo paralelo meandrante irregular com drenagem 

endorréica em função do seu escoamento (NASCIMENTO, 2014). Em termos geológicos, a 

mesma está inserida em terrenos antigos do pré-cambriano com litologias predominantemente 

cristalinas com influência estrutural, e ocorrências de depósitos sedimentares cenozóicos nas 

planícies fluviais (GONÇALVES JÚNIOR, 2012). 
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A presente pesquisa objetiva catalogar e analisar dados referentes às unidades fitoecológicas 

presentes na área da sub-bacia hidrográfica do rio Jacurutu, Cariré, Ceará, que está localizada no 

semiárido nordestino.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico que permeia a temática em análise, com 

suporte na teoria geossistêmica, referenciada as obras de Bertrand (1972) e Fernandes (1990). O 

processamento dos dados obtidos foi realizado por meio do Sistema de Informações Geográfica 

(SIG) QGIS, usado para o processamento de imagens, gerenciamento de dados, delimitação da 

sub-bacia e elaboração do mapa de localização. 

Diante disso, visando obter um melhor entendimento sobre as características fitoecológicas da sub-

bacia, foi desenvolvido levantamento de campo, no período de dezembro e janeiro, considerando 

o estado de conservação em que a bacia de drenagem se encontra, compreendendo uma análise em 

torno dos seus aspectos geológicos e geomorfológicos.  

Foram utilizadas cartas topográficas matriciais da SUDENE, escala 1: 100.000, câmera fotográfica 

para os registros dos impactos encontrados na área de estudo e o mapa de localização da sub-bacia 

hidrográfica do rio Jacurutu. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para a classificação da vegetação na área em estudo optou-se pela a classificação de Fernandes 

(1990). Nesta classificação o conjunto vegetal do Ceará é classificado sob dois aspectos: O 

fitogeográfico e fisiográfico. Com relação à classificação sob aspectos fitogeográfico, Fernandes 

(1990), baseado em Rizzini (1963), classifica a flora brasileira em Províncias, Sub-Províncias, 

Setores e Sub-Setores, estando a Província Nordestina ou das caatingas, no setor dos sertões. De 

acordo com Fernandes (1990), a província das Caatingas ocupa grande espaço no Nordeste 

semiárido, principalmente na depressão sertaneja. 

Na sub-bacia hidrográfica do rio Jacurutu foram caracterizadas três unidades fitoecológicas:  

a) Caatinga Arbustiva Aberta; 

b) Caatinga Arbórea; 

c) Mata Ciliar com Carnaúba. 

Conforme Fernandes (1990), a Caatinga Arbustiva Aberta é formada de arbustivos distanciados, 

atingindo cerca de 2 m de altura, quase sem árvores e cactáceas dispersas. Solo raso, pedregoso e 

muito encharcado durante a estação das chuvas, naturalmente recoberto por manto herbáceo.  

De acordo com a FUNCEME (2006) a Caatinga Arbustiva Aberta apresenta uma ação antrópica 

exacerbada, esta ação do ser humano começou com a grande exploração do algodão ao longo dos 

anos.  

Com um grande aquecimento econômico da exportação de algodão, consequentemente houve um 

grande aumento nas áreas de degradação vegetal, fazendo com que a vegetação passasse por um 

processo de transformação, sendo hoje considerada uma vegetação com maior domínio entre as 

mesmas. 

Fernandes (1990), explica que Caatinga Arbórea é predominantemente constituída por árvores, 

com seus representantes alcançando 8-10 m de altura. Os solos são profundos e beneficiados por 

clima mais ameno. Segundo a FUNCEME (2006), apresenta uma composição mista, tendo em sua 
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formação as classes de palmáceas, arbustos de forma dispersa e irregular, carnaúbas e algumas 

especeis arbóreas.  

Entretanto, a Mata Ciliar com Carnaúba caracteriza-se por uma vegetação de porte maior, 

denominada vegetação ribeirinha a qual destaca-se a Carnaubeira (Copernicia prunifera (Miller) 

H.E. Moore) e o Jucazeiro (Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz) (FUNCEME 2006). 

Como podemos observar no mapa a seguir (Figura 2). 

Figura 2:  Mapa das Unidades Fitoecológicas da Sub-bacia do rio Jacurutu, região noroeste do Ceará. 

 
Fonte: Rodrigues, 2020. 

Nas imagens a seguir (Figura 3) pode-se observar as três Unidades Fitoecológicas identificadas na 

sub-bacia do rio Jacurutu, na localidade de Boa Vista, Cariré. 

Figura 3: Unidades fitoecológicas da sub-bacia do rio Jacurutu, Boa Vista, Cariré-CE. A-B) Caatinga Arbustiva 

Aberta; C-D) Caatinga Arbórea e E-F) Mata Ciliar com Carnaúba. 
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Fonte: Rodrigues, 2020. 

De acordo com Figueiredo (1997), a caatinga, dividida em arbórea, arbustiva densa e arbustiva 

aberta, no seu sistema de classificação, são as caatingas do cristalino, esse tipo vegetacional é o 

mais comum no estado do Ceará, ocupando grande parte do território. 

Especificamente, esse tipo vegetacional, caatingas do cristalino, ocorre em solos rasos e 

pedregosos, não têm como manter água edáfica após as chuvas, devido à sua pouca profundidade. 

Quanto à fisionomia, a caatinga do cristalino pode apresentar porte desde arbóreo até arbustivo 

denso ou arbustivo aberto (VELOSO et al., 1991; FIGUEIREDO, 1997). Uma característica 

marcante da caatinga do cristalino é que plantas herbáceas representam uma porcentagem alta de 

espécies nas comunidades vegetais (MORO et al., 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na metodologia utilizada no presente trabalho, sistematizada na análise geossistêmica e 

dos resultados alcançados no campo, foi possível analisar de maneira integrada os elementos 

encontrados na área da pesquisa, portanto, percebe-se que a área possui uma rica diversidade em 

seu meio físico-natural e apresenta diferenciações nos seus aspectos sociais e naturais.  

As atividades praticadas no campo requerem, frequentemente, o desmatamento para a retirada de 

lenha, produção de carvão vegetal, sobrepastoreio do gado que compacta o estrato herbáceo, 

tornando assim uma prática incompatível com a fragilidade do solo intensificando a 

vulnerabilidade ambiental.  

Na área em estudo foi possível observar que predomina com expressividade a agricultura de 

subsistência; principalmente no período chuvoso, o extrativismo vegetal e a pecuária, assim os 
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principais impactos ambientais registrados na área devem principalmente, a esses atributos 

somados com a ação antrópica.  

Portanto, concluiu-se que a área da sub-bacia hidrográfica do rio Jucurutu apresenta considerável 

diversidade ambiental onde foi possível interligar o geossistemas com os componentes ambientais 

presentes na sub-bacia onde a Caatinga Arbustiva Aberta é predominante.  
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INTRODUÇÃO 

As regiões de clima semiárido cobrem aproximadamente 12,2% da superfície terrestre e divide-se 

em diferentes continentes; Américas, Oceania, Ásia e África. No Brasil, a região semiárida do 

Nordeste (NEB) abrange uma área de aproximadamente 844 mil km² (IBGE, 2018), sendo 

considerada a região de terra seca mais populosa do mundo (MARENGO et al., 2017), com cerca 

de 27 milhões de habitantes e uma densidade populacional humana de 32 habitantes por quilômetro 

quadrado (ICMBIO, 2018). 

As características intrinsssecas do semiárido o tornam sucectível aos processos de degradação. 

Estes processos são ainda mais acelerados devido a intensificação da exploração antrópica sobre 

os recursos naturais, fator que tem acelerado o processo de degradação do solo, da vegetação e dos 

recursos hídricos (REY et al., 2017). Visto isto, o desenvolvimento de práticas que possibilitem a 

convivência do homem com o ambiente de forma harmoniosa é essencial.  

Pesquisas recentes no semiárido tem evidenciado a relação entre o manejo da vegetação e seus 

efeitos nos demais processos do ciclo hidrológico (CHAMIZO et al., 2012; SANTOS et al., 2016). 

Dentre as variáveis influenciadas pela alteração da vegetação, a umidade do solo tem se destacado, 

pois esta influi direta e indiretamente na resistência do solo, geração de escoamento, infiltração e 

desenvolvimento ambiental da região (RODRIGUES et al., 2013; AQUINO et al., 2017). Nesse 

contexto, o presente estudo objetivou investigar a influência do manejo da cobertura vegetal na 

umidade do solo em duas microbacias hidrográficas no semiárido. 

ÁREA DE ESTUDO 

As microbacias hidrográficas monitoradas estão inseridas na bacia do Alto Jaguaribe, no 

município de Iguatu, na região Centro Sul do Ceará, entre as coordenadas geográficas 6°23’42’’ a 

6°23’47’’ S e 39°15’24’’ a 39°15’29’’ W (Figura 1). Estando situadas em uma área pertencente 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Iguatu. 

O clima da região é do tipo BSw’h’, sendo classificado como semiárido quente, tanto pela 

classificação climática de Köppen, quanto pelo Índice de Aridez de 0,44, elaborado por 

Thornthwaite (1948). A precipitação média histórica no município de Iguatu entre os anos de 1912 

e 2017 é de 880,1 mm. O solo foi classificado como VERTISSOLO EBÂNICO Carbonático típico 

de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2018). A 

evaporação potencial média é de aproximadamente 1988 mm ano-1. A distribuição anual de chuvas 

na região está concentrada (84%) de janeiro a maio, com cerca de 30% em março (FUNCEME, 

2019). A primeira microbacia tem se mantido em regeneração há cerca de 42 anos (Figura 2), 

apresentando uma vegetação relativamente conservada, tendo a caatinga arbustivo-arbórea 

fechada como vegetação predominante. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo nas microbacias experimentais no município de Iguatu, Ceará. 

 

 

Fonte: Banco de dados do Grupo de Pesquisa em Manejo de Água e Solo no Semiárido (MASSA). 

Figura 2 - Microbacia experimental em regeneração (CReg42) no período seco (A) e chuvoso (B). 

 

Fonte: Banco de dados do Grupo de Pesquisa em Manejo de Água e Solo no Semiárido (MASSA). 

Na segunda microbacia, durante o primeiro ano de estudo (2008), a vegetação consistia de uma 

floresta secundaria de Caatinga em regeneração por 30 anos (Figura 3). A vegetação apresenta 

aspectos variáveis, com espécies herbáceas e arbóreas-arbustivas, tipicamente decídua e xerófila, 

com grande variedade de espécies espinhosas. A técnica de raleamento foi aplicada com o 

propósito de verificar a influência desta prática na geração de escoamento superficial, erosão 

hídrica e produção de sedimentos. Adotou-se esse método por ser uma prática adequada e praticada 

pelos pequenos agricultores do semiárido brasileiro. 

 

Figura 3 - Microbacia experimental com caatinga raleada (CRal) período chuvoso (A) e período seco (B). 
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Fonte: Banco de dados do Grupo de Pesquisa em Manejo de Água e Solo no Semiárido (MASSA). 

Foram mantidas na área as espécies vegetais com diâmetro igual ou superior a 10 cm, e espécies 

de crescimento herbáceo. Torna-se importante salientar, também, que os restolhos (galhos e 

folhas), por ocasião do raleamento foram mantidos sobre o solo (Figura 3B), servindo como fonte 

adicional de matéria orgânica e redução do impacto da gota da chuva sobre o solo. O tratamento 

foi aplicado no início de novembro de 2008 e as manutenções foram realizadas nos meses de 

dezembro de 2010 e em dezembro de 2012. 

Com relação ao histórico de ocupação, antes de 1980 a área desta microbacia experimental era 

utilizada para o cultivo de espécies de subsistência, especificamente milho (Zea mays L.) 

(AQUINO, 2015). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido em duas microbacias experimentais com cobertura vegetal distintas. A 

comparação entre os manejos permite a compreensão do efeito das mudanças no manejo da 

vegetação sobre as variáveis do ciclo hidrológico. Vale destacar ainda que ambas as áreas já vêm 

sendo estudadas há cerca de 11 anos, estes estudos proporcionaram um banco de dados 

relativamente robusto. Assim, a escolha das áreas para a presente pesquisa, se justifica tanto pela 

qualidade dos dados já obtidos ao longo dos anos de estudo, quanto para um maior conhecimento 

dos efeitos do manejo da vegetação, a fim de acrescentar ainda mais informações aos dados já 

obtidos.  

O levantamento bibliográfico foi realizado por assunto, em trabalhos nacionais e internacionais 

em páginas como o Google Acadêmico e Science Direct. Os dados pluviométricos foram obtidos 

utilizando uma estação pluviométrica, instalada nas áreas estudadas (Figura 4), abrangendo ambas 

as microbacias, que está localizada junto à confluência dos cursos de água, já que as ambas as 

áreas são adjacentes e fazem parte da mesma rede de drenagem. 
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Figura 4 – Pluviômetro e pluviógrafo instalados na área de estudo. 

 

Fonte: Banco de dados do Grupo de Pesquisa em Manejo de Água e Solo no Semiárido (MASSA) 

O solo das microbacias foi classificado como VERTISSOLO EBÂNICO Carbonático típico de 

acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2018). As coletas de 

umidade com estruturas deformadas foram realizadas no ano de 2019 diariamente na camada 

superficial de 10 cm de profundidade, em ambas as bacias, assim a umidade do solo foi 

determinada pelo método termogravimétrico. Após serem coletadas, as amostras de solo foram 

acondicionadas em latas de alumínio, devidamente vedadas, para evitar a perda de umidade. O 

volume amostrado foi correspondente ao volume da lata. As amostras foram encaminhadas ao 

Laboratório de Água, Solos e Tecido Vegetal do IFCE – Campus Iguatu, secas em estufa a 105ºC 

durante 24 horas, para que a obtenção do valor da umidade. 

Após a secagem em laboratório, a umidade foi obtida através do procedimento da NBR 6457 

(ABNT, 1986), onde a umidade gravimétrica do solo foi obtida através da equação 3 apresentada 

a seguir. 

ℎ =
𝑀1−𝑀2

𝑀2−𝑀3
∗ 100                                                                                  

Em que: h – umidade do solo, expresso em porcentagem (%). 

M1 – massa do solo úmido mais a massa do recipiente, expresso em gramas (g).  

M2 – massa do solo seco mais a massa do recipiente, expresso em gramas (g). 

M3 – massa do recipiente, expresso em gramas (g). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante todo o período de estudo a umidade variou de 4,82 a 35,36% e 7,88 a 36,75% na CReg42 

e CRal, para o período seco e úmido, respectivamente (Figura 5). Esta variação foi análoga a 

variação da precipitação, o que é esperado, pois em regiões semiáridas a precipitação é o principal 

meio de entrada de água no solo (ZHANG et al., 2019). O comportamento do CV evidencia a forte 

dependência da variabilidade da umidade com os períodos úmidos e secos, onde os maiores valores 

foram registrados predominantemente no período com menor umidade do solo em ambas as bacias. 

Estes resultados estão de acordo com o comportamento observado em uma série de pesquisas 

(DARI et al., 2019; FANG et al., 2016; BROCCA et al., 2012). 

Figura 5 – Umidade do solo e coeficiente de variação (CV) durante o período de estudo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Observando a análise dos pares de dados de umidade do solo para as duas microbacias (Figura 6), 

identifica-se uma distribuição dos pontos ao longo da reta 1:1. Este comportamento da distribuição 

demonstra que ambas as áreas respondem de forma similar a variação da precipitação. 
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Figura 6 - Dispersão da umidade nas microbacias estudadas. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para efeito de comparação, a área com cobertura vegetal CRal apresentou valores de umidade do 

solo superiores aos registrados pela CReg42 em 88% das amostras. Estes resultados estão de 

acordo com os de Wang et al. (2018), onde constataram que a variação espacial da umidade exibiu 

correlação positiva com a variação espacial da cobertura vegetal e à medida que a cobertura vegetal 

aumentava, a umidade do solo também aumentava.  Isto comprova a influência do extrato 

herbáceo, que, em razão do raleamento, provocou um aumento significativo da umidade do solo. 

Pois, visto que as duas áreas apresentam características geomorfológicas e edáficas muito 

semelhantes, comprova-se que o aumento da umidade do solo se deu em razão do manejo da 

vegetação (ANDRADE et al., 2019; WANG et al., 2018) 

O efeito da chuva em cada bacia também pode ser observado na Figura 7, que representa a relação 

entre os dias de coleta, a precipitação e a umidade do solo, possibilitando a visualização da 

distribuição espacial e temporal da precipitação durante o período dos 81 dias de coletas. A 

princípio é possível observar um aumento crescente da umidade em relação a precipitação, mais 

marcante na CReg42.  Por outro lado, em razão do manejo, a CRal consegue prolongar a 

distribuição da umidade por um maior intervalo de tempo, proporcionando ao mapa uma melhor 

distribuição da umidade no espaço. Este fato ocorre porque a maior disponibilidade de biomassa 

aumenta a quantidade de barreiras que influenciam na redução da velocidade do escoamento 

superficial, possibilitando uma maior retenção de água no solo (ANDRADE et al., 2019). 
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Figura 7 – Mapas de distribuição da umidade durante o período de estudo nas microbacias CReg42 e CRal. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Eixo x: Precipitação (mm); Eixo y: Dias; Eixo z: Umidade (%). 

Mesmo nos primeiros meses, onde o solo se encontra mais úmido em razão do período chuvoso, 

ainda é possível observar valores relativamente baixos de umidade, entre 15 e 18% em ambas as 

áreas. Estes são resultado dos intervalos sem precipitação (veranicos), que são caracterizados por 

ser um período com sucessivos dias sem chuva durante a estação chuvosa, sendo frequentes no 

semiárido brasileiro (GUERREIRO et al., 2013).  A redução da umidade do solo neste período, 

pode influenciar uma série de fatores do ciclo hidrológico, tal como escoamento superficial, 

infiltração e erosão do solo (JAMES; ROULET, 2009; CALVO-CASES et al., 2003). 

Em pesquisa similar a este estudo, Zhu et al. (2017) estudando a variabilidade da umidade do solo 

em plantio de Picea crassifolia após desbaste, no noroeste da China, constataram que a resposta 

hidrológica do solo pode ser temporariamente modificada pelo desbaste, de acordo com as 

mudanças na estrutura da copa, as propriedades de precipitação e as condições antecedentes de 

umidade do solo. Verificaram ainda que a umidade do solo na floresta natural rapidamente se 

infiltrou em solo profundo e que melhorou muito a eficiência do uso da precipitação. O desbaste 

aumentou significativamente a capacidade de infiltração do solo. Comprovando que a vegetação é 

uma das variáveis que mais afetam os processos hidrológicos das bacias hidrográficas 

(MONTENEGRO et al., 2013) 

Estes resultados tornam evidente que na CRal o manejo da vegetação contribuiu na retenção da 

água no solo, mantendo o solo úmido por um maior intervalo de tempo. Fato também constatado 

por Montenegro et al. (2013), investigando o efeito da cobertura vegetal na a infiltração, na 

umidade do solo e no escoamento superficial. Reforçando a tese que a cobertura vegetal é uma das 

variáveis de maior influência na resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica. 

CONCLUSÕES 

O manejo do raleamento foi fundamental na diferença da variabilidade espaço temporal de 

umidade entre as microbacias estudadas. Esta diferença proporcionou para a CRal valores de 

umidade do solo superiores em 88% das amostras, em relação a CReg42. 

Estes resultados demonstram que o raleamento é uma prática eficiente na redução da perda de 

umidade do solo em pequenas bacias hidrográficas. Porém, no presente estudo, sua aplicação, 
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limitou-se a áreas menores que 3 ha. Deste modo necessita-se de estudos que comprovem sua 

eficiência, tal como sua aplicação em áreas maiores. 
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