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APOIO

APRESENTAÇÃO

Com alegria introduzimos mais uma edição do nosso JICTFAI. Nesta terceira edição
podemos dizer que o caminho não tem sido fácil, mas o trabalho em equipe e a resiliência nos
trouxeram até aqui. Podemos parafrasear o profeta Samuel e dizer que se chegamos “até aqui é
porque até aqui nos ajudou o Senhor”. O sucesso da edição anterior nos motivou a manter o
evento 100 % sem que houvesse prejuízo a interatividade e interdisciplinaridade. O debate
científico certamente contribuiu para formação crítica dos acadêmicos que se permitiram
participar do processo de submissão, revisão e defesa de artigo no formato de resumo
expandido. Estamos convictos de que marcamos positivamente a formação de muitos
profissionais dando-lhes uma visão mais humanista da ciência sem que houvesse decrescimento
da qualidade dos trabalhos. A todos os participantes e leitores deste livro nossos sinceros votos
de sucesso e que essa leitura contribua à sua vida acadêmica.
O segredo do sucesso desta edição certamente, repousa no trabalho em equipe e na
convocação de pessoas comprometidas com a pesquisa e com o desejo de contribuir com a
formação dos estudantes. Ver nos olhos dos apresentadores de trabalho a alegria de defender
sua pesquisa para uma banca de avaliadores tem sido uma experiência fantástica.
Neste livro são listados os trabalhos aprovados pela comissão de avaliadores do evento
que foram apresentados por plataforma digital no dia 11 de novembro de 2021; registramos
ainda a avaliação do evento realizada pelos participantes na última seção deste livro.
Por fim, a de se registrar gratidão a Deus pelo fôlego de vida e a todos os parceiros
que contribuíram para a realização deste evento. Temos por certo que muitos acadêmicos foram
marcados positivamente pelas interações acadêmicas promovidas ao longo deste evento.

Prof. Dr. Isaac de Matos Ponciano
Presidente da Comissão Científica
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EXPANSÃO DA SOJA EM BACIA HIDROGRÁFICA DO CERRADO
Isaac de Matos Ponciano1, Vanessa de Fátima Grah Ponciano2
1
2

Engenheiro Agrícola e Ambiental, Doutor, Faculdade de Iporá, e-mail: ponciano.i.m@gmail.com.
Engenheira Agronoma, Doutora, Instituto Federal Goiano, Campus Iporá

Resumo: O bioma cerrado é um dos mais ricos em biodiversidade vegetal do mundo. Não
obstante, tem sofrido com a expansão horizontal de diversas culturas agrícolas. O presente
artigo objetiva avaliar a evolução de área de soja em uma bacia hidrográfica localizada no alto
Tocantins. Imagens georreferenciadas foram obtidas do satélite landsat, preprocessadas pelo
projeto Mapbiomas e disponibilizadas do site do projeto. As bandas das imagens foram
tabeladas conforme metodologia apresentadas na literatura especializada e a bacia hidrográfica
do Rio Piranhas foi obtida pelo processamento de mapas de altitude com o software SWAT. A
cultura da soja ganhou expressiva área plantada em 2005. Sua expansão se deu inicialmente
sobre a área de pastagem e, mais recentemente vem avançando sobre áreas de vegetação nativa.
Investimento e políticas públicas devem ser direcionadas a expansão vertical (tecnológica) a
fim de refrear a acelerada redução de área com vegetação nativa.
Palavras-chave: rio riranhas, pastagem, expansão vertical
SOYBEAN EXPANSION IN THE CERRADO WATER BASIN
Abstract: The savanna biome is one of the world richest plant biodiversity. However, it has
suffered from the horizontal expansion of various agricultural crops. This article aims to
evaluate the evolution of the soybean area in a hydrographic basin located in the upper
Tocantins. Georeferenced images were projected from the landsat satellite, processed by the
Mapbiomas project wich are available on the project's website. The image bands were tabulated
according to research in the specialized literature and in the Piranhas River watershed was
obtained by processing altitude maps with SWAT software. The soybean crop gained a
significant planted area in 2005. Its expansion, initially, took shape over the pasture area and,
more recently, it has been advancing into areas of native vegetation. Investment and public
policies must be directed towards vertical expansion (technological) and in order to curb the
accelerated reduction of the area with native vegetation.
Keywords: piranha river, pasture, vertical expansion
INTRODUÇÃO
O cerrado brasileiro possui uma riqueza imensurável. Seja pela sua fauna e flora diversa
e endêmica, ou mesmo por sua paisagem característica. No contexto da biodiversidade, podese destacar mais de 7000 espécies florísticas encontradas no território nacional, o que segundo
Silva et al., (2021) eleva este bioma brasileiro a primeira posição em diversidade florística.
A despeito desta diversidade tem se observado um processo de expansão das fronteiras
agrícolas sobre as áreas de vegetação natural em todo território nacional (ROSA et al. 2021).
Todos os países, seja desenvolvido ou subdesenvolvido, são altamente dependentes de sistemas
de produção de alimento. Esses sistemas demandam áreas para cultivo de grãos. Com o aumento
da população mundial os países produtores de alimentos, tais como o Brasil, tem experimentado
uma expansão de suas fronteiras agrícolas.
Neste contexto, o estudo do uso e ocupação do solo, ao longo dos anos auxilia a
sociedade civil organizada e os governos a reverem suas prioridades de planejamento
estratégico. Na década de 1980 em diante o Brasil teve um aumento significativo da expansão
de áreas de pastagem, essencialmente pela redução de áreas de vegetação nativa. Isso elevou o
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país a um posto de um dos maiores produtores de proteína animal do mundo. Atualmente, de
acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) o Brasil, safra 2020/2021
alcançou 105,2 milhões de toneladas de milho (recorde histórico), 133,7 milhões de toneladas
de soja (maior produtor mundial de oleaginosas) e 6,8 milhões de toneladas de trigo. Isso
ratifica o Brasil como um celeiro do mundo para a produção de alimentos.
O presente artigo busca estudar o avanço do uso e ocupação do solo sobre a vegetação
nativa em uma bacia hidrográfica da região do alto Tocantins, caracterizado pelo bioma cerrado.
MATERIAL E MÉTODOS
A bacia hidrográfica de estudo está situada no cerrado setentrional brasileiro com área
de 1.345,25 km². O período de excedente hídrico ocorre entre novembro e abril com média total
anual de precipitação de cerca de 1400 mm. A referida bacia localiza-se entre dois municípios
do estado de Goiás, Caiapônia e Piranhas (11.266 pessoas), Figura 1.
1
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Legenda
America do Sul
Brasil
Savana Brasileira

Drenagem
Datum: SIRGAS 2000

Exutório da Bacia Hidrográfica
Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas
5

Figura 1. Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas na América do Sul e caracterização
morfométrica da referida bacia.

O município dá nome ao principal curso d’água na área de estudo: Rio Piranhas. Os
mapas de uso e ocupação do solo de 1985 até 2020 foram obtidos por meio do projeto
MAPBIOMAS, coleção 6 (mapbiomas.org). As referidas imagens são fruto da classificação
pixel a pixel de imagens de satélites Landsat 8. Rosa et al. (2021), Souza et al. (2020) e Parente
et al. (2017) apresentam alguns dos métodos empregados para produção destas imagens. No
presente artigo foram utilizadas e processadas tais imagens. Após obtenção dos mapas
classificados
foram necessários alguns procedimentos a fim de ajustar os dados à bacia
Legenda
hidrográfica alvo do presente estudo, tais como: recortes de imagem pixel, cálculo de área das
classes (ferramenta avançada do QGIS) e ajuste dos códigos das classes da legenda das paletas
de cores de acordo com o método empregado pelos desenvolvedores do algoritmo.
O arquivo vetorial da bacia hidrográfica foi obtido pelo emprego do Software SWAP
(VIANA et al. 2019) que delimitou a bacia hidrográfica a partir do ponto de exutório. Todas as
imagens processadas foram recordadas tendo este vetor como “mascara”. As legendas
associadas às tabelas de cores das imagens foram mantidas exatamente como propuseram os
autores originais da classificação. Neste sentido, muitas simplificações foram realizadas sendo
consideradas homogêneas áreas quadradas de 30 por 30 metros (pixel).
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Destaca-se ainda que o trabalho realizado pelo MapBiomas, realizou o mapeamento de
todo território nacional e disponibiliza tais informações de forma gratuita e didática. A
metodologia apresentada neste documento tem como fonte primária o produto final do
tratamento de imagens Landsat realizadas pelos pesquisadores do referido projeto.
RESUTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 2 apresenta a evolução do uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Piranhas, e
a distribuição de área em porcentagem ao longo dos anos monitorados, Figura 3B. A área da
Bacia Hidrográfica é de 134.531,12 km² e localiza-se entre dois municípios do estado de Goiás:
Piranhas e Caiapônia. De forma preliminar, nota-se que a área expressiva da bacia hidrográfica
dificulta o processo de gestão dos recursos naturais por parte dos municípios e do governo
estadual. Soma-se a isso o fato que a áreas também circunscreve dois municípios. Portanto, para
a gestão eficiente dos recursos naturais disponíveis na bacia deve-se adotar uma gestão
integrada das secretarias do meio ambiente de ambos municípios.
Desde 1985 é expressiva a área de pastagem, a saber: 58.278,12 km², o que corresponde
a 43,3% da área total. Em 2020 a área foi de 62.571,52 km² (46,5% da área total),
surpreendentemente, não foi observada grandes mudanças da área de pastagem ao longo de 35
anos. O acrescimento de área de pastagem, portanto, foi de 3,2% da área total. Destaca-se neste
documento que mesmo expressiva a área de pastagem sua evolução em incremento de área não
tem sido expressiva na bacia estudada.
Já a Formação Florestal (Cerradão) e o Cerrado Típico, juntos, tiveram área de
52.421,20 km² e 37.894,62 km², respectivamente em 1985 e 2020. Isso corresponde a uma
redução de 10,8% em relação a área total da bacia. Uma pergunta natural precisa ser respondida:
o que tem causado a redução da vegetação nativa da bacia.
Observa-se que em 2005 a soja é introduzida, como cultivo expressivo na bacia (2,76%
da área) e veio evoluindo em uso de áreas nos anos subsequentes (Figura 2). Interessante
destacar que inicialmente a área de soja ocupou o espaço inicialmente destinado à pastagem,
ver evolução das áreas do ano de 2005 a 2020.
Observe ainda que a área de vegetação nativa permaneceu praticamente constante até
que em 2020 observou-se uma redução em área expressiva da vegetação nativa e da área de
pastagem. Isso porque a soja avançou no ano de 2020 sobre a área de vegetação nativa e de
pastagem, observe que de 2014 a 2020 a área de soja deixou o patamar de 10,76% para 17,25%.
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Figura 2. Evolução do uso e cobertura do solo em Bacia do Rio Piranhas localizada na região do alto
Tocantins sob bioma cerrado.

Desta forma, é evidenciado que á escolha da cultura da soja como propulsora do
agronegócio tem sido empregada, essencialmente, em substituição às áreas de pastagem, mas
tem avançado, nos últimos anos, sob áreas de vegetação nativa. O crescimento da soja em todo
o país tem sido alvo de destaque internacional e nacional. Segundo a Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB, 2021) estão previstos um aumento de 2,5 porcento de aumento na
produção de grãos de soja para a safra 2021/2022, o que ratifica o Brasil como o maior produtor
de oleaginosas do mundo.
Por fim, deve-se buscar estancar o crescimento de áreas plantadas das principais culturas
agrícolas na referida bacia, sem que haja perda de produtividade e preservando o meio
ambiente. Isso é possível por meio de adoção de tecnologia e técnicas que aumentem a
13
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produtividade de forma vertical. São exemplos destas tecnologias/técnicas verticais: irrigação
suplementar, controle de pragas, manejo do solo a partir de informações georreferenciadas etc.
CONCLUSÕES
A Cultura da Soja tem crescido rapidamente em todo o país, em especial na bacia do
Rio Pinhas, no Alto Tocantins. Cerca de 17% da bacia é ocupada com áreas cultivadas com
soja, sendo que de 1985 a 2014 seu avanço se deu sob áreas de pastagem e de 2014 a 2020 tal
avanço se deu sob áreas de vegetação nativa.
O avanço da soja sob áreas de vegetação nativa explicita a necessidade de adoção de
tecnologias e técnicas que permitam o aumento da produtividade sem que haja correspondente
aumento de área plantada. Ademais urge a necessidade de políticas públicas governamentais,
no âmbito estadual e municipal que permitam a gestão integrada dos recursos naturais de forma
sustentável.
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QUALIDADE FISIOLÓGICA SEMENTES DE CORDIA GLABRATA (MART.) DC.
SUBMETIDAS À SECAGEM
Mariana Lemes Sousa Gomes1, Carmo Freitas Campos Netto1 Maressa Farias de Abreu1,
Sandro Morett de Almeida Filho1, Silvia Sanielle Costa de Oliveira2
1
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Graduando do curso de Bacharelado em Agronomia, Instituto Federal Goiano Campus Iporá.
Orientadora, Profa. Dra. do Instituto Federal Goiano – campus Iporá, silvia.oliveira@ifoiano.edu.br

Resumo: As sementes são veículos das características genéticas de uma espécie e, portanto, a
tecnologia de produção deve-se iniciar com o uso das sementes de boa qualidade. Para tanto
objetivou-se com este estudo estabelecimento o comportamento das sementes de C. glabrata,
quanto a sua tolerância à dessecação na germinação e vigor preservando a qualidade inicial das
sementes C. glabrata. O experimento foi executado no Laboratório de Análise de Sementes
pertencente ao IF Goiano, campus Iporá. As sementes de C. glabrata foram colhidas de frutos
maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais localizadas em
Iporá - Goiás. Após o processamento dos frutos, a umidade das sementes foi determinada, antes
e após cada período de secagem utilizando-se quatro sub-amostras de 10 sementes para cada
tratamento, pelo método da estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas. As sementes foram colocadas para
secar dispostas em camada uniforme e única sobre papel toalha em estufa de circulação de ar
forçado regulada a 35°C. Foram retiradas amostras para a determinação do teor de água e para
os testes de germinação e vigor, no início do experimento e após 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96
horas de secagem. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com quatro
repetições. Os dados foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e a
comparação entre as médias pelo teste de Tukey (p>0,05). Sementes de C. glabrata são
ortodoxas, pois toleram a secagem em estufa a 35°C.
Palavras-chave: Louro-branco, Cerrado; germinação; viabilidade; dissecação
PHYSIOLOGICAL QUALITY CORDIA GLABRATA (MART.) DC. SEEDS
SUBMITTED TO DRYING
Abstract: Seeds are vehicles for the genetic characteristics of a species and, therefore,
production technology must start with the use of good quality seeds. The objective of this study
was to establish the behavior of C. glabrata seeds, as well as their tolerance to desiccation in
germination and vigor, preserving the initial quality of C. glabrata seeds. The experiment was
carried out at the Seed Analysis Laboratory belonging to IF Goiano, campus Iporá. Seeds of C.
glabrata were collected from mature fruits of matrix trees belonging to small forest fragments
located in Iporá - Goiás. After fruit processing, seed moisture was determined, before and after
each drying period, using four subs -samples of 10 seeds for each treatment, by the oven method
at 105 ± 3 ºC for 24 hours. The seeds were placed to dry, arranged in a uniform and single layer
on paper towels in a forced air circulation oven set at 35°C. Samples were taken to determine
the water content and for the germination and vigor tests, at the beginning of the experiment
and after 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96 hours of drying. The experimental design was completely
randomized, with four replications. Data were subjected to analysis of variance using the F test
and the comparison between means using the Tukey test (p>0.05). Seeds of C. glabrata are
orthodox, as they tolerate drying in an oven at 35°C.
Keywords: White laurel, Cerrado; germination; viability; dissection.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, dada a grande diversidade de espécies arbóreas produtoras de madeira, temse observado carência de informações sobre o potencial fisiológico de algumas espécies nativas,
essenciais para se determinar a correta utilização. Entre as diferentes espécies florestais
encontra-se Cordia glabrata (Mart.) A. DC. Segundo Stapf (2015), C. glabrata é nativa, mas
não é endêmica do Brasil, e encontra-se distribuída no Norte (PA), Nordeste (todos os estados),
Centro-Oeste (DF, GO, MS e MT) e Sudeste (ES, MG e SP), em ambientes de floresta
estacional decidual, caatinga e cerrado.
Durante o período de formação e maturação de sementes, a água assume uma função
importante, atuando inicialmente na expansão e divisão celular e, posteriormente, como veículo
para os produtos da fotossíntese. Até o final do desenvolvimento da semente, o grau de umidade
permanece elevado, normalmente acima de 40% do peso úmido. (BARBEDO; MARCOS
FILHO, 1998). Estes autores mencionam que ao final da maturação, dois tipos de
comportamento podem ser observados nas sementes quanto ao grau de umidade: no primeiro,
verificado na maioria das sementes ortodoxas, há rápida redução no teor de água até valores
próximos a 10%, variando em função da espécie, o que torna o ambiente na semente impróprio
à germinação pela falta de água disponível; no segundo, verificado na maioria das sementes
recalcitrantes, o grau de umidade permanece elevado e, uma vez que as sementes nesta fase já
estão completamente formadas, inicia-se o processo germinativo.
O alto grau de umidade das sementes é uma das principais causas da perda do poder
germinativo durante o armazenamento. Este fato ocasiona o aumento da taxa respiratória e a
ação de microrganismos, sendo que graus de umidade superiores a 20% podem promover o
aquecimento da massa de sementes a uma temperatura letal (DESAI et al., 1997). Hong; Ellis
(1996) afirmam que a desidratação de sementes recalcitrantes pode ocasionar a perda de
viabilidade. Dessa forma, devem ser considerados o grau de umidade de segurança, o grau de
umidade crítico e o teor letal de água para cada espécie.
O grau de umidade de segurança corresponde à umidade que pode ser atingida com a
secagem, sem prejuízos à viabilidade das sementes; o grau de umidade crítico refere-se ao grau
de umidade no qual é detectado o início da perda de viabilidade; e o teor letal de água significa
o limite abaixo do qual todas as sementes perdem a viabilidade.
Nos últimos anos pesquisadores brasileiros têm intensificado estudos sobre espécies
nativas que possam ser úteis para recuperação de áreas degradadas, como a tolerância a
desidratação possibilitando o armazenamento das sementes e viabilizando a produção de mudas
em qualquer época do ano. Assim, objetivou-se com este estudo o estabelecimento o
comportamento das sementes de C. glabrata, quanto a sua tolerância à dessecação na
germinação e vigor.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi executado no Laboratório de Análise de Sementes pertencente ao
Instituto Federal Goiano, campus Iporá. As sementes de C. glabrata foram colhidas de frutos
maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais localizadas em
Iporá - Goiás. Após colheita, as sementes foram extraídas manualmente dos frutos,
homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos até início dos ensaios.
Após o processamento dos frutos, a umidade das sementes foi determinada, antes e após
cada período de secagem utilizando-se quatro sub-amostras de 10 sementes para cada
tratamento, pelo método da estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas, seguindo as recomendações de
Brasil (2009), à exceção do tamanho da amostra e número de repetições. As sementes foram
colocadas para secar dispostas em camada uniforme e única sobre papel toalha em estufa de
circulação de ar forçado regulada a 35°C. Os tratamentos com diferentes graus de umidade
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foram obtidos pela secagem das sementes nesse ambientes por períodos variáveis. Foram
retiradas amostras para a determinação do teor de água e para os testes de germinação e vigor,
no início do experimento e após 24, 36, 48, 60, 72, 84 e 96 horas de secagem. Assim, foi
determinado os graus de umidade limite e de segurança das sementes por meio dos seguintes
testes.
O teste de germinação foi realizado em germinador tipo BOD à temperatura de 30 °C
com fotoperíodo de 12h, com quatro repetições de 25 sementes, semeadas em bandejas
contendo areia lavada e esterilizada, cuja manutenção da umidade foi por meio de irrigações
diárias. A contagem do número de plântulas emergidas foi realizada diariamente, sendo os
resultados expressos em percentagem.
O índice de velocidade de germinação (IVG) foi determinado juntamente com o teste
de germinação, com contagens realizadas diariamente, por um período de 30 dias após a
instalação dos testes. O índice foi calculado utilizando-se a fórmula proposta por Maguire
(1962).
Para o comprimento e massa seca de plântulas, ao final do teste de germinação, as
plântulas normais avaliadas anteriormente foram medidas com o auxílio de uma régua, sendo
os resultados expressos em centímetros por plântula. Logo após as medições, as plântulas
normais foram mantidas em sacos de papel e levadas a estufa regulada a 65 °C até atingir massa
constante. Decorrido este período, foram pesadas em balança analítica com precisão de 0,001
g.
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com quatro repetições e os
dados submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e a comparação entre as médias
dos tratamentos foi efetuada pelo teste de Tukey (p>0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O teor de água das sementes de C. glabrata variou entre 7,6 e 10,4 (Tabela 1).
Geralmente, utilizando estufa para promover secagem de sementes, somente com a elevação da
temperatura haverá diminuição do tempo necessário para realização da secagem (ZONTA et
al., 2011). Provavelmente a temperatura utilizada no estudo, 35°C, promoveu menor retirada
da água do tecido da semente, quando comparada as sementes sem secagem mesmo após 96
horas de secagem. Vale ressaltar que, a secagem de sementes deve ser gradativa e lenta para
não promover deterioração da estrutura, o que pode reduzir consideravelmente o vigor.
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Tabela 1. Teor de água (TA), germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), comprimento da
parte aérea (CPA) da raiz (CRA) e comprimento total da plântula (CT); massa seca da parte aérea
(MSPA), massa seca da raiz (MSRA) e massa seca total da plântula (MST) provenientes de sementes
de C. glabrata submetidas a períodos de secagem, em estufa a regulada 35°C.
Secagem
Estufa a 35°C (h)
0
24
36
48
60
72
84
96
F
CV (%)

TA
Germinação
-------%------10,4
67 a*
10,2
69 a
10,1
52 a
8,0
53 a
8,0
49 a
8,2
61 a
7,9
56 a
7,6
56 a
ns
16,7

IVG
1,67 a
1,67 a
1,17 a
1,12 a
1,08 a
1,50 a
1,31 a
1,26 a
ns
21,0

CPA
CRA
CT
-------------cm------------2,4 c
4,22 ab
6,62 b
3,62 b
5,25 a
8,88 a
4,47 ab
4,85 a
8,87 a
4,71 ab
4,15 ab
9,00 a
4,71 ab
4,28 ab
9,00 a
5,49 a
4,42 b
8,91 a
4,93 a
5,15 a
10,90 a
5,43 a
4,17 ab
9,62 a
**
**
**
10,4
4,4
8,4

MSPA
MSRA
MST
-------------g------------0,64 a
0,28 a
0,93 a
0,52 ab
0,06 b
0,58 b
0,39 b
0,06 b
0,44 b
0,38 b
0,05 b
0,43 b
0,42 b
0,05 b
0,46 b
0,46 ab
0,03 b
0,48 b
0,38 b
0,05 b
0,42 b
0,36 b
0,06 b
0,42 b
**
**
**
20,0
20,0
22,0

*médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem pelo teste de tukey a 5%; ** significativo a 1% e ns não significativo.

No processo de remoção de água das sementes, a renovação do ar é importante, pois
quanto mais saturado de umidade estiver o ar, mais difícil é a saída da água e, quanto mais seco,
mais rápida será a secagem (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). Na estufa, a troca do ar
interno com o externo ao equipamento pode ser mais lenta principalmente devido ao
impedimento físico causado pelo próprio equipamento, mesmo possuindo sistema de
ventilação.
Para a germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG) não houve diferença
significativa quando as sementes foram submetidas a diferentes períodos de secagem (Tabela
1), no entanto as plântula apresentaram maior comprimento da parte aérea no períodos de
secagem acima de 24 horas e de raiz nos períodos de 24, 36 e 84 h, no entanto para o
comprimento total das plântulas todos os tempos de secagem proporcionaram dimensões
semelhantes, a exceção das sementes sem secagem (Tabela 1). Em relação a massa secada das
plântulas, quando as sementes foram submetidas a secagem houve redução da massa seca da
parte aérea, raiz e total, por tanto a redução do teor de água pode influenciar no vigor das
plântulas.
A secagem das sementes pode promover inúmeros danos estruturais nas células,
incluindo a desnaturação de proteínas, a cristalização de solutos e danos às membranas
(BLACK; PRITCHARD, 2002). Dessa forma, a capacidade de manter a integridade celular e
reparar danos causados pela secagem é de fundamental importância para que as sementes
tolerem a dissecação (PAMMENTER; BERJAK, 1999). Assim, fica evidente que as sementes
de C. glabrata são ortodoxas, pois toleraram a redução do teor de água.
É importante ressaltar que a tolerância à dessecação é uma característica quantitativa, a
qual é adquirida progressivamente. Portanto, a maior tolerância à dessecação das sementes é
observada em secagens lentas, presumivelmente devido ao maior tempo concedido para a
indução e operação de mecanismos de proteção. Isso se observa, geralmente, em sementes
submetidas à temperaturas mais baixas, as quais geralmente tem seu potencial germinativo e
seu vigor conservados, assim como sua composição (MENEZES et al., 2012; AFRAKHTEH
et al., 2013).
CONCLUSÃO
Sementes de C. glabrata são ortodoxas, pois toleram a secagem em estufa a 35°C.
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Resumo: Com problemas ambientais que ocorrem atualmente, acarretando perdas da cobertura
vegetal, é fundamental desenvolver estudos sobre a propagação dessas espécies, enfatizando a
necessidade de suprir a produção de madeira através de florestas plantadas sendo as sementes
veículos das características genéticas de uma espécie. Desta forma, a tecnologia de produção
deve-se iniciar com o uso das sementes de boa qualidade, para tanto, objetivou-se com este
estudo avaliar a germinação de sementes de Cordia glabrata definindo as melhores condições
para a realização dos testes de germinação. O projeto foi executado no Laboratório de Fisiologia
Vegetal e Análise de Sementes pertencente ao Instituto Federal Goiano, campus Iporá. As
sementes de C. glabrata foram colhidas de frutos maduros de árvores localizadas em Goiás e
beneficiadas e foi avaliado o grau de umidade Para o estabelecimento da metodologia para teste
de germinação, as sementes foram submetidas às temperaturas constantes de 50C, 100C, 150C,
200C, 250C, 300C, 350C e 400C e alternada de 20-300C, nos substratos papel filtro (entre papel)
e areia. Foi adotado o delineamento inteiramente casualizado com 4 repetições de 25 sementes
sendo em esquema fatorial (9 x 2) para o ensaio referente ao estabelecimento da metodologia
para condução do teste de germinação. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%
de probabilidade de erro. A temperatura constante de 35°C e o substrato areia proporcionaram
maiores médias de porcentagem e velocidade de germinação de C. glabrata.
Palavras-chave: Louro-branco, temperatura, substrato, emergência de plântulas
SEEDS GERMINATION OF CORDIA GLABRATA (MART.) DC.
Abstract: With environmental problems that currently occur, causing loss of vegetation cover,
it is essential to develop studies on the propagation of these species, emphasizing the need to
supply wood production through planted forests, the seeds being vehicles for the genetic
characteristics of a species. Thus, the production technology must start with the use of good
quality seeds, for that, objective of this study was to evaluate the germination of Cordia glabrata
seeds, defining the best conditions for carrying out the germination tests. The project was
carried out at the Laboratory of Plant Physiology and Seed Analysis belonging to the Instituto
Federal Goiano, campus Iporá. The seeds of C. glabrata were collected from mature fruits of
trees located in Goiás and benefited and the degree of moisture was evaluated. For the
establishment of the methodology for germination test, the seeds were submitted to constant
temperatures of 50C, 100C, 150C, 200C, 250C, 300C, 350C e 400C and alternating from 20-300C,
on filter paper substrates (between paper) and sand. A completely randomized design was
adopted, with 4 replications of 25 seeds, in a factorial scheme (9 x 2) for the test regarding the
establishment of the methodology for conducting the germination test. Means were compared
by Tukey test at 5% probability of error. The constant temperature of 35°C and the sand
substrate provided higher average percentage and germination speed of C. glabrata.
Keywords: White laurel, temperature, substrate, seedling emergence
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O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de
2.036.448 km2 cerca de 22% do território nacional e uma das regiões biogeográficas mais ricas
em espécies e ameaçadas do mundo por eventos relacionados à conversão antrópica (MYERS
et al., 2000). Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro, detém 5% da
biodiversidade do planeta, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas porém,
é um dos biomas mais ameaçados do país. Vale ressaltar que, com acelerado processo de
desmatamento, a área natural convertida para uso antrópico estimada é de 49% (997.063 km²)
no ano de 2011, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas
Brasileiros por Satélite – PMDBBS (IBAMA, 2015).
Com problemas ambientais que ocorrem atualmente, acarretando perdas da cobertura
vegetal, é fundamental desenvolver estudos sobre a propagação dessas espécies, enfatizando a
necessidade de suprir a produção de madeira através de florestas plantadas, a recomposição da
paisagem, e principalmente viabilizar a recuperação das áreas degradadas. Contudo, espécies
de porte arbóreo vêm sendo amplamente utilizadas em pesquisas de recuperação de áreas
degradadas por possuírem o crescimento rápido, o sistema radicular profundo, serem tolerantes
à acidez do solo e estresse de temperatura.
Entre as diferentes espécies arbóreas encontra-se Cordia glabrata (Mart.) A. DC.,
comumente conhecida como louro-preto, claraíba, louro-de-mato-grosso, peteribi ou lourobranco, utilizada nos estágios iniciais de recuperação de áreas impactadas. É uma espécie nativa
pioneira de ampla distribuição, pertence à família Boraginaceae e é uma planta que possui
madeira macia ao corte, utilizada para confecções de móveis. Além disso, suas características
permitem utilizá-la para ornamentação de parques e praças, pois seu porte, beleza e forma da
copa são adequados ao paisagismo; servem de alimento para pássaros e mamíferos (LORENZI,
1992) e utilizada na medicina popular na forma de chás (GUARIM NETO, 2006).
As sementes são os veículos das características genéticas de uma espécie. Desta forma,
a tecnologia de produção deve-se iniciar com o uso das sementes de boa qualidade. Na avaliação
da qualidade fisiológica das sementes, rotineiramente é usado o teste de germinação. Porém, a
Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) não dispõe de metodologia específica para
a condução deste teste para maioria das sementes florestais.
O processo germinativo é caracterizado pela retomada das atividades anabólicas e
catabólicas, incluindo a atividade respiratória, intensificação das atividades enzimáticas,
mobilização e transporte de reservas, após a embebição, possibilitando o alongamento e divisão
celular do embrião, culminando com a protrusão da raiz primária (FERREIRA; BORGHETTI,
2004). Estes eventos sequenciais, que ocorrem na germinação, são influenciados por diversos
fatores de natureza extrínseca, que podem atuar de forma isolada ou em interação. Um desses
fatores é a temperatura, que altera a porcentagem e velocidade de germinação, por atuar na
absorção de água pelas sementes e nas reações bioquímicas que regulam o metabolismo.
A interação temperatura e substrato é outro fator importante do teste de germinação,
pois as sementes apresentam respostas fisiológicas distintas em temperaturas e substratos
diferentes, cuja resposta pode ser diretamente influenciada pelo substrato, em função da sua
estrutura, capacidade de retenção de água, aeração, propensão à infestação por patógenos,
podendo variar de um substrato para outro, favorecendo-a ou prejudicando-a.
Diante da grande diversidade de espécies, há lacunas na literatura no que concerne à
metodologia para testes germinativos das sementes de C. Glabrata. Assi, objetivou-se com este
estudo avaliar a germinação de sementes de Cordia glabrata definindo as melhores condições
para a realização dos testes de germinação.
MATERIAL E MÉTODOS
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O projeto foi executado no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Análise de Sementes
pertencente ao Instituto Federal Goiano, campus Iporá. As sementes de C. glabrata foram
colhidas de frutos maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais
localizadas em Goiás. Após a colheita, as sementes foram beneficiadas, limpas,
homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em sala refrigerada até início
dos ensaios.
Para o estabelecimento da metodologia do teste de germinação, as sementes foram
submetidas às temperaturas constantes de 50C, 100C, 150C, 200C, 250C, 300C, 350C e 400C e
alternada de 20-300C, nos substratos papel filtro (entre papel) e areia, previamente esterilizados.
Para os testes relaizados em papel,oram utilizadas quatro repetições de 25 sementes para cada
temperatura testada, distribuídas sobre folha de papel mata-borrão, previamente umedecidas
com quantidade de água no equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato (BRASIL, 2009). Os
rolos foram acondicionados em câmara de germinação.
Quanto aos testes de germinação utilizando areia, as sementes foram semeadas em
bandejas plásticas contendo substrato composto de areia lavada na profundidade de 2 cm. Cada
bandeja constou de quatro repetições de 25 sementes e, após a semeadura, foram
acondicionadas em câmaras de germinação.
As avaliações foram realizadas diariamente e os resultados expressos em porcentagem
de plântulas normais e índice de velocidade de germinação (IVG) segundo fórmula proposta
por Maguire (1962).
Em relação ao procedimento estatístico foi adotado o delineamento inteiramente
casualizado com 4 repetições de 25 sementes sendo em esquema fatorial (9 x 2) e as médias
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As sementes de C. glarata, à germinação das sementes, constatou-se efeito significativo
da interação entre os fatores estudados para a porcentagem e índice de velocidade de
germinação (Tabela 1). Não houve diferença significativa entre as temperaturas constantes de
25, 30, 35 e 20-30°C no substrato areia, no entanto, as temperaturas constantes de 30 e 35°C
promoveram maior porcentagem de germinação na areia quando comparado ao substrato de
papel filtro (Tabela 1). Quanto ao IVG, os maiores índices foram proporcionados as sementes
submetidas as temperaturas constantes de 35°|C e alternada de 20-30°C nos substrato areia e
papel, respectivamente.
A temperatura exerce influência direta na porcentagem e velocidade de germinação,
favorecendo ou prejudicando principalmente a absorção de água pelas sementes e em todo o
processo bioquímico e fisiológico (MARCOS FILHO, 2005). E, um dos motivos para a semente
apresentar comportamento diferente em relação às temperaturas pode estar associado ao grupo
ecológico a qual pertence (FERREIRA et al. 2007). Esse desempenho germinativo,
relativamente superior no substrato areia, em comparação ao substrato papel pode ser atribuído
à adaptação e ocorrência da espécie em locais com solo arenoso (ARRUDA et al., 2004) e bem
drenados (LORENZI, 1992).

Tabela 1. Porcentagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de
Cordia glabrata (Mart.) A. DC. submetidas a diferentes substratos e temperaturas
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Germinação (%)
IVG
Temperatura (°C)
Areia
Papel
Areia
Papel
5
0,0 b A
0,0 c A
0,00 c A
0,00 d A
10
0,0 b A
0,0 c A
0,00 c A
0,00 d A
15
0,0 b A
0,0 c A
0,00 c A
0,00 d A
20
0,0 b A
0,0 c A
0,00 c A
0,00 d A
25
53,3 a A
51,6 a A
0,38 b A
0,32 a b A
30
50,0 a A
21,6 b B
0,40 b A
0,13 c B
35
61,6 a A
25,0 b B
0,56 a A
0,23 b c B
40
0,0 b A
0,0 c A
0,00 c A
0,00 d A
20-30
51,6 a A
55,0 a A
0,33 b A
0,39 a A
Valor de ''F'' temperatura (T)
**
**
Valor de ''F'' substrato (S)
**
**
Valor de ''F'' (TxS)
**
**
CV (%)
20,47
37,26
Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey
a 5 %; ** = significativo a 0,01 de probabilidade.

Segundo Stockman et al. (2007), a temperatura e o substrato são fatores ambientais
básicos do teste de germinação. Como as sementes apresentam resposta fisiológica variável em
temperaturas e substratos diferentes, a influência desses componentes sobre o processo de
germinação poderá fornecer subsídios para a área de análise de sementes florestais.
CONCLUSÃO
A temperatura constante de 35°C e o substrato areia proporcionaram maiores médias de
porcentagem e velocidade de germinação de C. glabrata.
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Resumo: Estudos morfológicos de sementes e plântulas contribuem melhorando o
conhecimento acerca do processo reprodutivo das espécies vegetais, dessa forma,
características relacionadas à semente e ao embrião constituem critérios seguros para a
identificação de família, gênero e, às vezes, da espécie, uma vez que tais estruturas são pouco
modificadas pelo ambiente. Assim, o objetivo do estudo foi caracterizar a morfologia de
sementes e plântulas de Caesalpinia leiostachya e Albizia polycephala. O estudo foi conduzido
no Laboratório de Análise de Sementes do IF Goiano Campus Iporá. As sementes foram
colhidas de frutos maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais
localizadas em Goiás e foram separadas e após colheita, beneficiadas, limpas e
homogeneizadas. O grau de umidade foi aferido pelo método estufa. A caracterização
morfológica foi feita em sementes previamente imersas em água destilada por 24 horas e
analisados: coloração, formato, tecido de reserva, tipo e localização do embrião e tipo de
germinação. No estudo pós-seminal, foram observados diariamente os processos de
crescimento das plântulas, sendo descritas e ilustradas as anormalidades ocorridas nas mesmas,
durante o teste de germinação. O embrião da semente de A. polycephala é curto e ocupa menos
de 1/4 do total do volume total da semente possui dois cotilédones amplos, crasso e planos. Já
as sementes de C. leiostachya, possui eixo hipocótilo-radícula cilíndrico, curto, localizado entre
os dois cotilédones que possuem cor amarelo claro. Quanto ao processo de germinação, ambas
são do tipo epígea e fanerocotiledonar
Palavras-chave: Embrião; pós-seminal; Fabaceae; perobinha do campo; monzê
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SEEDS AND SEEDLINGS
CAESALPINIA LEIOSTACHYA (BENTH.) DUCK AND ALBIZIA POLYCEPHALA
(BENTH.) KILLIP EX. RECORD
Abstract: Morphological studies of seeds and seedlings contribute to improving knowledge
about the reproductive process of plant species, thus, characteristics related to the seed and the
embryo are safe criteria for the identification of family, genus and, sometimes, the species, since
such structures are little modified by the environment. Thus, the aim of the study was to
characterize the morphology of seeds and seedlings of Caesalpinia leiostachya and Albizia
polycephala. The study was conducted at the Seed Analysis Laboratory of the IF Goiano
Campus Iporá. Seeds were collected from mature fruits of matrix trees belonging to small forest
fragments located in Goiás and were separated and, after harvest, processed, cleaned and
homogenized. The degree of humidity was measured using the greenhouse method.
Morphological characterization was performed on seeds previously immersed in distilled water
for 24 hours and analyzed: color, shape, reserve tissue, type and location of the embryo and
type of germination. In the post-seminal study, the growth processes of the seedlings were
observed daily, and the abnormalities that occurred during the germination test were described
and illustrated. The A. polycephala seed embryo is short and occupies less than 1/4 of the total
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seed volume and has two broad cotyledons, thick and flat. The seeds of C. leiostachya, on the
other hand, have a short cylindrical hypocotyl-radicle axis located between the two cotyledons,
which have a light yellow color. As for the germination process, both are of the epigeal and
phanerocotyledonary type.
Keywords: Embryo; post-seminal; Fabaceae; pear tree from the field; monzee
INTRODUÇÃO
As informações obtidas a partir da biometria dos frutos e sementes podem servir de base
para a conservação e exploração dos recursos de valor económico, permitindo um incremento
contínuo da busca racional e uso eficaz dos frutos (GUSMÃO et al., 2006). Outro fator
relevante quanto à determinação biométrica de frutos, está relacionado ao fato de constituir
importante instrumento para detectar a variabilidade dentro de uma mesma população ou entre
populações de uma mesma espécie, conforme verificado por Gusmão et al. (2006) e Corrêa et
al. (2008).
Entretanto, estudos de procedências da descência em diferentes anos de colheita têm
mostrado variabilidade genética na espécie, e evidenciam que os frutos e sementes possuem
variação anual quanto às suas características morfológicas (SANO et al., 1999, CORRÊA et
al., 2008). Para Oliveira (1998), o estudo de populações de espécies nativas, de acordo com as
variáveis fenotípicas e genéticas, é de grande interesse, devido à intensa antropização dos sítios
de ocorrência, o que promoveria a uma quebra no padrão natural de fluxo gênico dessas
populações.
Tanto as características externas quanto as internas são poucos modificadas pelo
ambiente, constituindo-se assim, caracteres confiáveis para identificação (GUNN, 1981). Este
mesmo autor apresenta informações sobre tais caracteres, em sementes de vários gêneros, que
podem ser seguramente utilizadas para tal finalidade. Neste sentido, algumas espécies foram
descritas, dentre elas: Acacia polyphyla DC. (ARAÚJO NETO et al., 2002), Dinizia excelsa
Ducke e Cedrelinga caenaeformis Ducke (MELO; VARELA, 2006), Enterolobium
schomburgkii Benth (RAMOS; FERRAZ, 2008).
Dessa forma, faz-se necessários estudos que visem caracterizas sementes e plântulas de
Caesalpinia leiostachya e Albizia polycephala, espécies importantes para o bioma Cerrado,
para tanto objetivou-se com este estudo Caracterizar morfologia de sementes e plântulas
de Caesalpinia leiostachya e Albizia polycephala para fins taxonômicos e estudos de
regeneração natural, facilitando o entendimento sobre a ecologia destas espécies.
MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes, pertencente ao Núcleo
de Laboratórios de Ciências Agrárias do Instituto Federal Goiano Campus Iporá localizado na
Fazenda Escola. As sementes de Caesalpinia leiostachya e Albizia polycephala foram colhidas
de frutos maduros de árvores matrizes pertencentes a pequenos fragmentos florestais
localizadas em Goiás. As sementes foram separadas por matriz e após colheita, beneficiadas,
limpas, homogeneizadas, acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em sala refrigerada até
início dos ensaios.
O grau de umidade foi aferido pelo método estufa a temperatura de 105± 3ºC, conforme
procedimento adotado pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009) para outras
sementes, para fim de acondicionamentos adequado das espécies.
A caracterização morfológica foi feita com base em Damião Filho (1993), onde as
sementes foram previamente imersas em água destilada por 24 horas para possibilitar os cortes,
sendo as estruturas observadas em microscópio. Para tanto, foram analisados: coloração,
formato, tecido de reserva, tipo e localização do embrião e tipo de germinação.
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No estudo pós-seminal, foram observados diariamente os processos de crescimento das
plântulas com base em Oliveira (1993), sendo descritas e ilustradas as anormalidades ocorridas
nas mesmas, durante o teste de germinação, o qual foi conduzido em substrato rolo de papelfiltro e temperatura constante de 30 °C.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O embrião da semente de A. polycephala é curto e ocupa menos de 1/4 do total do
volume total da semente (Figura 1 A) possui dois cotilédones amplos, crasso e planos (Figura
1 A) completamente escondidos na parte interna da semente e com um minúsculo eixo
hipocótilo-radícula. Quanto ao embrião das sementes de C. leiostachya, eixo hipocótiloradícula cilíndrico, curto, localizado entre os dois cotilédones que possuem cor amarelo claro.
As estruturas morfológicas de um embrião maduro, bem como sua posição na semente são
muito distintas entre os diferentes grupos de plantas, podendo ser seguramente utilizadas para
a identificação de famílias, gêneros e até espécies (TOLEDO; MARCOS-FILHO, 1977). A
caracterização morfológica é, entretanto, de suma importância, consistindo em fornecer
identidade para cada material por meio do conhecimento de uma série de dados que permitam
estudar a variabilidade genética de cada amostra (RAMOS; QUEIROZ, 1999), esses métodos
permite a descrição botânicos herdáveis, facilmente visíveis e mensuráveis, que, a princípio,
são expressos em todos os ambientes.
Para a A. polycephala o processo de germinação tornou-se visível após 5 dias do início da
embebição. No sétimo dia a raiz primária apresentava-se alongada e de coloração branca, o colo
da plântula apresentou coloração verde claro e a coifa, sendo a extremidade final da raiz de
coloração amarela claro (Figura 2A). No décimo dia após a semeadura, a raiz primária,
apresentou-se com 5,5 cm de comprimento, uma coloração mais clara na extremidade final, que
por sua vez mostrou-se esbanquiçada (Figura 2B). Nesta fase de desenvolvimento, a distinção
entre o hipocótilo e a raiz primária é percebida pela coloração na região de transição entre estas
duas estruturas, denominada de colo. Segundo Oliveira (1993), esta região é um elemento de
identificação nas plântulas, apresentando forma constante nas espécies em que ocorre. No
décimo 15 dias plântulas já possuíam hipocótilo bem desenvolvido, cilíndrico de cor verde e
com presença dos folíolos.

B

A

Figura 1 - Caracterização morfológica das sementes de (A) Albizia polycephala e (B) Caesalpinia
leiostachya.

27
III JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FAI

ISBN: 978-65-5941-481-9

A

B

C

D

Figura 2. Desenvolvimento pós-seminal de plântulas de (A e B) Albizia polycephala e (C e D)
Caesalpinia leiostachya.

Para a C. leiostachya o processo de germinação tornou-se visível após 12 dias do início da
embebição. No décimo quinto dia a raiz primária apresentava-se alongada e de coloração branca
com algumas regiões amarronzadas, e a coifa, sendo a extremidade final da raiz de coloração
amarela (Figura 2C). No décimo sétimo dia após a semeadura, a raiz primária, apresentou-se
com 4,5 cm de comprimento, uma coloração marrom escura em todo seu comprimento (Figura
2C). O colo da plântula e os cotilédones apresentaram coloração rosada, bem como o epicótilo.
Após 20 dias da semeadura, o epicótilo apresentou-se bastante alongado, com 5 cm de
comprimento, formato cilíndrico e coloração rosada. O primeiro par de folhas também
possuíam coloração rosa e com algumas manchas verdes na inserção de pecíolo. (Figura 2D).
Quanto ao processo de germinação, ambas são do tipo epígea e fanerocotiledonar.
CONCLUSÃO
O embrião da semente de A. polycephala é curto e ocupa menos de 1/4 do total do
volume total da semente possui dois cotilédones amplos, crasso e planos. Já as sementes de C.
leiostachya, possui eixo hipocótilo-radícula cilíndrico, curto, localizado entre os dois
cotilédones que possuem cor amarelo claro. Quanto ao processo de germinação, ambas são do
tipo epígea e fanerocotiledonar
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Resumo: O objetivou-se com este estudo verificar a influência dos tratamentos de diferentes
porções dos colmos de capim vetiver com fertilizante organomineral, Agressive
Desperta®, para a produção de mudas na produção de mudas. O experimento no IF Goiano
campus Iporá. Os colmos foram preparados, sendo subdivididos em três porções: basal,
mediana e a porção apical. Os propágulos foram tratados com seis doses do produto comercial
Agressive Desperta®(0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml/Kg de colmo). Cada gema tratada foi plantada em um
tubete contento a mistura de solo + esterco + substrato comercial na proporção 1:1:1 sendo a
profundidade de plantio de 2 cm e foram avaliados a altura da planta da base à extremidade e
massa seca de parte aérea e de raiz. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso,
com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 3 x 6, com cinco repetições. Os dados
foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e a comparação entre as médias
pelo teste de Tukey (p>0,05). Mudas de capim vetiver proveniente de gemas tratadas com 4 ml
do fertilizante organomineral por kg de colmo possuem melhor qualidade morfológica,
proporcionando melhor desenvolvimento das plantas.
Palavras-chave: Chrysopogon zizanioides; Agressive Desperta®; propagação; brotação;
enraizamento
TREATMENT OF DIFFERENT PORTIONS OF VETIVER GRASS culms WITH
ORGANAMINERAL FERTILIZER FOR THE PRODUCTION OF SEEDLINGS
Abstract: The objective of this study was to verify the influence of treatments of different
portions of vetiver grass stalks with organomineral fertilizer, Agressive Desperta®, for the
production of seedlings in the production of seedlings. The experiment was IF Goiano campus
Iporá. The stalks were prepared, being subdivided into three portions: basal, median and apical
portion. The propagules were treated with six doses of the commercial product Agressive
Desperta® (0, 1, 2, 3, 4 and 5 ml/kg of stalk). Each treated yolk was planted in a tube containing
a mixture of soil + manure + commercial substrate in the proportion 1:1:1 with a planting depth
of 2 cm and plant height from base to tip and shoot dry mass were evaluated and root. The
experimental design was completely randomized, with treatments distributed in a 3 x 6 factorial
scheme, with five replications. Data were subjected to analysis of variance using the F test and
the comparison between means using the Tukey test (p>0.05). Thus, vetiver grass seedlings
from buds treated with 4 ml of organomineral fertilizer per kg of stem have better
morphological quality, providing better plant development.
Keywords: Chrysopogon zizanioides; Aggressive Awakens®; propagation; budding; rooting
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O capim vetiver (Chrysopogon zizanioides) é uma planta perene de regiões tropicais e
subtropicais pertencente à família Poaceae. Diferentemente da maioria das gramíneas o seu óleo
essencial é extraído das raízes, sendo este uma mistura complexa de alcoóis e sesquiterpenos
hidrocarbonetos, possuindo alta viscosidade e uma taxa extremamente lenta de volatilidade
(LAVANIA, 2003; MASSARDO et al., 2006) e por isso é utilizado como um dos melhores
fixadores de odor na indústria de perfumaria (LAVANIA, 2003).
Também é utilizado como flavorizante e conservante de alimentos (NRC, 1993),
inseticida e repelente de insetos (MAISTRELLO; HENDERSON, 2000), cupinicida (ZHU et
al., 2001), antimicrobiano e antioxidante (KIM et al., 2005), anti-hipertensivo leve, diurético e
contra queda de cabelos (ALENCAR et al., 2005) e para cobertura do solo (ADAMS et al.,
2004).
A demanda crescente de mudas mostra a necessidade do desenvolvimento de pesquisas
que aperfeiçoem a produção com baixo custo, com qualidade morfofisiológica e sanidade capaz
de atender aos objetivos dos plantios (JOSÉ et al., 2005). Atualmente, no mercado, as mudas
de vetiver têm um considerado valor agregado, o que torna tanto a muda como a raiz boas fontes
de renda para a agricultura familiar (TORRÃO et al. 2011).
Diante disso, estudos e pesquisas que visem avaliar e aprimorar técnicas de propagação
vegetativa e produção das mesmas são de suma importância para a disseminação e o sucesso
dessa cultura potencial no país, principalmente utilizando produtos a base de organominerais
que estimulam maior e melhor desenvolvimento das brotações e, posteriormente um bom
estabelecimento da muda. Segundo Oliveira et al. (2010), como os nutrientes são essenciais a
emissão das raízes nas estacas, e alguns ainda participam como cofatores das auxinas, os
resultados com a fertilização suplementar poderão aumentar os índices de enraizamento. Assim,
objetivou-se verificar a influência dos tratamentos de diferentes porções dos colmos de capim
vetiver com fertilizante organomineral, Agressive Desperta®, para a produção de mudas.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na Fazenda Escola, pertencente ao Instituto Federal Goiano
campus Iporá. As touceiras foram separadas e os colmos selecionados, e passaram por um
processo de limpeza, retirando-se as folhas secas. Cada colmo foi padronizado com 90 cm de
parte aérea cortado em bisel. Os colmos foram preparados, sendo subdivididos em três porções:
basal, correspondente ao primeiro terço partindo-se da base; mediana, ao segundo terço do
colmo; e a porção apical, ao terceiro terço, até o ápice. Cada terço terá 30 cm de comprimento
e, foram selecionados os propágulos contendo apenas uma gema.
Os propágulos foram tratados com seis doses do produto comercial Agressive
Desperta®(0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml Kg-1 de colmo – Figura 1). O produto contém enxofre, boro,
cobalto, cobre, manganês, molibdênio, zinco, aminoácidos e extrato de algas. Cada gema
tratada foi plantada em um tubete (280 cm3) contento a seguinte mistura como substrato: solo
+ esterco + Substrato [turfa (50%) + perlita (50%)] e, a formulação foi preparada em proporções
volumétricas iguais dos constituintes (1:1:1) sendo a profundidade de plantio de 2 cm. Os
tubetes contentos os propágulos tratados foram dispostos em telado sombrite (sombreamento
de 50%) e a irrigação foi realizada diariamente para manutenção da umidade do substrato.
Foram avaliados, a porcentagem de brotação e, posteriormente aferido o índice de velocidade
de brotação, posteriormente submetidas à última: de altura da planta da base à extremidade,
número de folhas e de perfilhos.
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Figura 1. Gemas capim vetiver sendo tratados com seis doses do produto comercial, fertilizante
organomineral, (0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml/Kg de colmo da esquerda para direita) e basal, mediana e apical (de
baixo para cima).

Em seguida, foram coletadas, lavadas com água para retirada do substrato e separadas
em parte aérea e raiz, as quais foram levadas a estufa de circulação forçada a 65°C por 72 horas
para obtenção da massa seca de parte aérea e de raiz. O delineamento experimental foi
inteiramente ao acaso, com os tratamentos distribuídos em esquema fatorial 3 x 6 (porções do
colmo e dose Agressive Desperta®), com cinco repetições. Os dados foram submetidos à análise
da variância, utilizando-se o teste F e a comparação entre as médias dos tratamentos foi por
meio do teste de Tukey (p>0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A porcentagem de brotação das gemas de vetiver foi de 60%, quando retiradas da porção
basal e tratadas com fertilizante organomineral em todas as doses testadas, com exceção da
testemunha (sem o fertilizante organomineral), contudo, aquelas gemas retiradas da porção
mediana e apical e tratadas com a dose 1 ml do fertilizante para kg-1 de colmo, foi de 40%. Fica
evidente que gemas retiradas da região basal possuem mais reserva metabólica, o que favorece
o melhor desempenho quanto a brotação. Na cultura da cana de açúcar, em tecidos maduros, da
região basal, os processos de crescimento estão praticamente acabados, e portanto há maiores
teores de sacarose (LEITE et al., 2009).
Quanto o comprimento das mudas de vetiver, as gemas submetidas ao tratamento
contendo 4 ml do fertilizante organomineral por kg de colmo proporcionou melhores médias
de comprimento de parte aérea, raiz e total das planta (Tabela 1). Em relação a massa seca, o
tratamento contendo 4 ml do fertilizante organomineral por kg de colmo também proporcionou
melhores médias de massa seca de parte aérea e total das plantas, contudo a massa seca de raiz
foi superior quando as gemas foram submetidas ao tratamento contendo 5 ml do fertilizante
organomineral por kg de colmo. No entanto, vale ressaltar que apesar de o sistema radicular ter
sido favorecido nesse tratamento, a média da massa seca da parte aérea foi inferior nesta dose
(5 ml kg-1) e, é fundamental um equilíbrio quanto as proporções das partes da muda (parte aérea
e raiz) que irão favorecer seu pegamento e desenvolvimento em condições de campo. Mudas
provenientes de gemas tratadas com 4 ml do fertilizante organomineral por kg de colmo
apresentaram melhor equilíbrio quando ao comprimento massa seca das parte da planta o que
provavelmente garantirá melhor estabelecimento condições de campo.
A qualidade das mudas pode ser avaliada por meio de características morfológicas.
Entre os parâmetros morfológicos, destacam-se a altura da parte aérea e biomassas, sendo que
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muitos pesquisadores têm ressaltado a importância das raízes no desempenho das mudas após
o plantio, dadas às atividades fisiológicas das quais dependem o crescimento das mudas
(OLIVEIRA, 2017). A produção de biomassa seca da parte aérea indica rusticidade de uma
muda, sendo que os maiores valores representam mudas mais lignificadas e rústicas, tendo
maior aproveitamento em ambientes de condições adversas (GOMES; PAIVA, 2006).
Tabela 1. Comprimento e massa seca (parte aérea, raiz e total) de plantas de capim vetiver provenientes
de colmos de porções diferentes (basal, mediana e apical) e tratados com seis doses de fertilizante
organomineral, Agressive Desperta®
Variáveis

Comprimento
de planta
Parte aérea (cm)

Comprimento
de planta
Raiz (cm)

Comprimento
de planta
total (cm)

Massa seca
de planta
Parte aérea (g planta-1)

Massa seca
de planta
Raiz (g planta-1)

Massa seca
de planta
Total (g planta-1)

Doses do fertilizante
organomineral(ml kg -1 de colmo)
0
1
2
3
4
5

Porção do colmo
Basal
Mediana
0,0
Ea
0,0 B a
14,4 CD b
9,9 A c
10,6
Da
0,0 B b
30,5
Ba
0,0 B b
35,7
Aa
0,0 B b
17,9
Ca
0,0 B b

Apical
0,0
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0

Ba
Aa
Bb
Bb
Bb
Bb

0
1
2
3
4
5

0,00
Da
13,80
Bb
9,80
Ca
16,60 AB a
17,80
Aa
15,40
Ba

0,00
10,20
0,00
0,00
0,00
0,00

Ba
Ac
Bb
Bb
Bb
Bb

0,00
17,90
0,00
0,00
0,00
0,00

Ba
Aa
Bb
Bb
Bb
Bb

0
1
2
3
4
5

0,00
28,20
20,70
46,70
53,50
33,30

Da
Bb
Ca
Aa
Aa
Ba

0,00
20,10
0,00
0,00
0,00
0,00

Ba
Ac
Bb
Bb
Bb
Bb

0,00
48,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Ba
Aa
Bb
Bb
Bb
Bb

0
1
2

0,00
0,25
0,28

Fa
Da
Ca

0,00 B a
0,03 A c
0,00 B b

0,00 B a
0,21 A b
0,00 B b

3
4
5

0,34
0,43
0,10

Ba
Aa
Ea

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

0
1
2

0,00
0,85
0,81

Ea
Ba
Ca

0,00 B a
0,40 A c
0,00 B b

0,00 B a
0,59 A b
0,00 B b

3
4
5

0,62
0,86
0,95

Da
Ba
Aa

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

0
1
2

0,00
Ea
1,09 BC a
1,10
Ba

0,00 B a
0,50 A c
0,00 B b

0,00 B a
0,80 A b
0,00 B b

3
4
5

0,96
1,29
1,06

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

0,00 B b
0,00 B b
0,00 B b

Da
Aa
Ca

M édias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúcula na linha, dentro de cada variável, não diferem entre si pelo teste Tukey (p>0,05).
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CONCLUSÃO
Mudas de capim vetiver proveniente de gemas tratadas com 4 ml do fertilizante
organomineral por kg de colmo possuem melhor qualidade morfológica, proporcionando
melhor desenvolvimento das plantas.
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Resumo: O Estado de Goiás tem nos últimos anos liderado o ranking nacional como maior
produtor de tomate no país, considerando a produção destinada para processamento e para o
consumo in natura. Ao mesmo tempo, diversos fatores de ordem agronômica e mercadológica
ilustram as diferenças entre as cadeias produtivas do tomate de mesa e do tomate industrial,
reforçando as particularidades de cada uma. Neste sentido, o presente estudo apresenta uma
análise estatística comparativa da produtividade em tonelada por hectare das referidas cadeias,
considerando o período de 2008 a 2017. Foi consultado o banco de dados do Instituto Mauro
Borges (IMB), e o software R para realizar as análises propostas. Os resultados sinalizam que
a produtividade do tomate industrial teve poucas variações no período estudado,
comparativamente ao tomate de mesa, evidenciando a necessidade de estudos que apresente de
forma distinta a dinâmica que permeia cada segmento em termos de possibilidades e gargalos.
Palavras-chave: Estatística descritiva, Produtividade, Tomaticultura em Goiás.
PRODUCTIVITY OF TABLE AND INDUSTRIAL TOMATOES IN GOIÁS: A
COMPARATIVE STATISTICAL ANALYSIS
Abstract: The State of Goiás has in recent years led the national ranking as the largest tomato
producer in the country, considering the production destined for processing and for fresh
consumption. At the same time, several agronomic and marketing factors illustrate the
differences between the production chains of table tomatoes and industrial tomatoes,
reinforcing the particularities of each. In this sense, this study presents a comparative statistical
analysis of the productivity in ton per hectare of these chains, considering the period from 2008
to 2017. The Mauro Borges Institute (IMB) database and the R software were consulted to carry
out the proposed analyses. The results indicate that the productivity of industrial tomatoes had
few variations in the period studied, compared to table tomatoes, highlighting the need for
studies that present the dynamics that permeate each segment in terms of possibilities and
bottlenecks in a different way.
Keywords: Descriptive statistics, Productivity, Tomatoculture in Goiás.
INTRODUÇÃO
O tomate é uma cultura difundida mundialmente e cultivado sob diferentes condições
(campo aberto e estufas), para atender a indústria de alimentos e o mercado de produtos in
natura. É considerada uma cultura importante econômica e socialmente pelos empregos gerados
direta e indiretamente (SILVA et al., 2021).
O Estado de Goiás figura como maior produtor nacional do fruto, apresentando
produtividade acima da média nacional. Contudo, as informações acerca da tomaticultura são
comumente expostas utilizando-se do termo “tomate”, congregando área plantada, área colhida
e produtividade média, sem considerar as particularidades de cada cadeia produtiva. Porém,
conforme dados Hortifruti/Cepea (2020), no país 63% da produção de tomate é do segmento de
mesa, dos quais 50% é mesa tutorado e 13% mesa rasteiro. Sob essa perspectiva:
Ao considerarmos que uma cadeia produtiva de qualquer natureza deve estar
alinhada ao ambiente institucional e precisa ser entendida como um sistema,
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no qual as partes necessariamente interagem para compor o todo e
principalmente a informação desponta como fator de retroalimentação, a
ausência de informações estatísticas oficiais que possibilite entender a
dinâmica do segmento, por si só restringe a competitividade (FURQUIM et al.,
2020, p.12).

Assim, o presente estudo realizou uma análise estatítica comparativa da produtividade
do tomate de mesa e do tomate industrial, considerando uma base de dados de 10 anos. Buscase identificar o comportamento das variáveis analisadas, em termos de incremento ou não de
produtividade. Cabe mencionar, que o aumento da produtividade é um dos potenciais fatores
que implica na redução de área destinada a cultura, e que igualmente constitui um dos objetivos
dos programas de melhoramento genético de sementes. Segundo Macedo (2014, p. 9) “O
trabalho de melhoramento genético vem agregando características de precocidade, alta
produtividade, resistência às pragas, às doenças e adaptação a diferentes condições ambientais”.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo apresenta uma análise estatística comparativa entre dois conjuntos de
dados, com 10 valores cada, referente a produtividade média em toneladas por hectare (t/ha) do
tomate industrial e do tomate de mesa produzidos no Estado de Goiás, compreendendo o
período de 2008 a 2017, conforme exposto na tabela 1.
Tabela 1. Série histórica da produtividade do tomate de mesa e industrial
Produtividade (ton/hectare)
Tomate de Mesa

49

53

53

52

77

77

78

77

76

74

Tomate Indústria

89

82

80

80

83

84

91

86

82

80

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ano
Fonte: IMB (2021)

Os dados foram obtidos junto ao Instituto Mauro Borges, que disponibiliza em separado
as informações referentes a cada cadeia produtiva. Adotou-se o software R, para a realização
da análise estatística descritiva com o objetivo de condensar as informações e facilitar a
descrição do comportamento das variáveis que compõem a amostra geral. Foram analisadas
as medidas de tendência central (média, moda e mediana) e de dispersão dos dados (como
desvio padrão, amplitude e quartis), além da elaboração de gráfico Boxplot para complementar
a exposição dos dados (RESENDE, 2016). A pesquisa possui natureza quantitativa, e objetivo
descritivo. Segundo Zanella (2013, p. 95) “o método quantitativo preocupa-se com
representatividade numérica, isto é, com a medição objetiva e a quantificação dos resultados”.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados são oriundos de série histórica disponibilizada pelo Instituto Mauro Borges IMB, compreendendo o período de 2008 a 2017 para a produtividade de tomate de mesa e
industrial em toneladas por hectare (t/ha) no Estado de Goiás. Sendo inicialmente calculados as
medidas de posição e dispersão (análises descritivas) do conjunto de dados, conforme etapas a
seguir:
1 – Criando conjunto de dados
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2 – Calculando medidas de posição

A série de tomate industrial possui como menor nível de produtividade por hectare 80
t/ha e o maior nível de 91 t/ha. Tendo como valor médio entre os 10 anos da análise 83,7 t/ha.
Enquanto o tomate de mesa teve como menor nível de produtividade por hectare 49 t/ha,
enquanto o seu maior nível foi de 78 t/ha. Possuindo como valor médio de produtividade 66,6
t/ha entre os 10 anos da análise.
Por sua vez, o valor que mais se repete entre a produtividade do tomate industrial é 80
t/ha, ao passo que o valor que mais se repete ao analisar a produtividade do tomate de mesa é
77 t/ha. Ao comparar a moda com a média de ambas as séries, a moda do tomate industrial é
quase próxima da média, sendo a diferença entre uma e outra é de 3,7 t/ha. Enquanto a diferença
entre a moda e a média do tomate de mesa é de 10,4 t/ha. Essa diferença é um indicativo que a
amplitude da série de tomate de mesa é maior do que a amplitude do tomate industrial.
Como o valor máximo da produtividade do tomate de mesa é menor que o valor mínimo
da produtividade do tomate industrial, conclui-se que a produtividade do tomate industrial é
maior que a produtividade do tomate de mesa.
3- Calculando medidas de dispersão

A informação explicitada no item acima, de que a amplitude da série de tomate de mesa
é maior ao comparar com o tomate industrial é confirmada quando se considera a variância e
desvio-padrão de ambas as séries. Enquanto o desvio-padrão da série de tomate industrial é de
3,860, o desvio-padrão da série de tomate de mesa é de 12,868. A produtividade do tomate
industrial teve poucas variações no período estudado, em contrapartida, a produtividade do
tomate de mesa teve grandes variações durante os 10 anos do período analisado no Estado de
Goiás.
Na figura 1 é mostrado um gráfico Boxplot para os dois tratamentos confrontando as
médias aritméticas e os erros padrões da media, gerados a partir do respective comando:
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Figura 1. Boxplot comparativo entre os dois tratamentos.
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Através do gráfico acima, que relaciona as séries da produtividade do tomate de
industrial com o tomate de mesa, são reforçadas as informações discutidas nas seções
anteriores. Como a “caixa” da série tomate de mesa é maior, a variância entre os dados é maior
em relação a variância da produtividade do tomate industrial.
Ao considerar a produtividade do tomate industrial, o seu valor mínimo (80) é bem
próximo o 1º quartil (80,5). Por isso que o limite inferior da caixa está quase em cima da haste
horizontal. Como a média (83,7) e mediana (82,5) estão bem próximas, por isso que a linha
preta que representa a mediana está quase cortando a caixa laranja pela metade.
Como a amplitude da produtividade do tomate de mesa mudou significativamente, no
período analisado, o tamanho da caixa é proporcional ao tamanho da variância dos dados. Outra
evidência dessa afirmação é que a mediana (75) é bem próxima do valor máximo (78). Ou seja,
o valor que divide a série em 2 está mais próximo do valor máximo do que da média da série.
Além do que, a moda da série (77), está entre a mediana e o valor de máximo.
Particularmente em relação a tomaticultura de mesa no estado, segundo Furquim et al.,
(2020, p. 15) “[…] a ausência de detalhamento afeta diretamente a estruturação e expansão do
segmento pois interfere na instituição de políticas de crédito e investimento para produtores
rurais e empresas”.
CONCLUSÃO
Verifica-se que a análise comparativa da produtividade de distintas variedades de
tomate (mesa e indústria), apresenta indicadores de desempenho específicos. Porém, através da
análise descritiva fica evidente que a produtividade do tomate de mesa varia bastante entre 2008
e 2017, comparativamente ao tomate industrial, reforçando portanto, a necessidade de ações
coordenadas que atenda as particularidades de cada cadeia.
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Resumo: Objetivou-se avaliar o efeito da posição e profundidade de semeadura na emergência
e crescimento inicial de plântulas de A. polycephala. O experimento foi conduzido na casa de
vegetação Fazenda Escola pertencente ao Instituto Federal Goiano - campus Iporá. As sementes
de A. polycephala foram colhidas de árvores na região de Iporá-GO. As sementes extraídas
manualmente das vagens e submetidas à limpeza para a retirada de sementes chochas,
malformadas e danificadas por fungos e insetos e o lote de sementes será homogeneizado. Antes
da semeadura, as sementes foram submetidas à escarificação para a superação da dormência. A
semeadura foi realizada em canteiros contendo areia em ambiente protegido. Para avaliar o
efeito dos tratamentos na qualidade da semente e no desempenho das plântulas, foram utilizados
os seguintes testes: emergência de plântulas em areia; comprimento e massa seca das plântulas.
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com os tratamentos distribuídos em
esquema fatorial 4 x 6 (posições e profundidades de semeadura), em quatro repetições. Os dados
foram submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e a comparação entre as médias
dos tratamentos foi por meio pelo teste de Tukey (p>0,05). As profundidades de 1 a 6,
independente das posições das sementes de A. polycephala (exceto a posição com hilo voltado
para cima), proporcionam melhores condições para a emergência das plantas. A semeadura da
sementes de A. polycephala com hilo voltado para cima (posição B) não é indicado,
independente da profundidade de semeadura.
Palavras-chave: perobinha do campo; germinação; velocidade de emergência
EMERGENCY AND INITIAL GROWTH OF Albizia polycephala (Benth.) Killip ex
Record SEEDLINGS AS A FUNCTION OF POSITIONS AND SEEDING DEPTH
Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of position and sowing depth on
emergence and initial growth of A. polycephala seedlings. The experiment was carried out in
the Fazenda Escola greenhouse, belonging to the Instituto Federal Goiano - campus Iporá.
Seeds of A. polycephala were collected from trees in the region of Iporá-GO. The seeds
manually extracted from the pods and submitted to cleaning to remove hollow seeds, malformed
and damaged by fungi and insects and the seed lot will be homogenized. Before sowing, the
seeds were subjected to scarification to overcome dormancy. Sowing was carried out in beds
containing sand in a protected environment. To evaluate the effect of treatments on seed quality
and seedling performance, the following tests were used: seedling emergence in sand; seedling
length and dry mass. The experimental design was completely randomized, with treatments
distributed in a 4 x 6 factorial scheme (seeding positions and depths), in four replications. Data
were subjected to analysis of variance using the F test and the comparison between treatment
means was performed using the Tukey test (p>0.05). Depths from 1 to 6, regardless of the
positions of the seeds of A. polycephala (except the position with the hilum facing up), provide
better conditions for the emergence of plants. Sowing A. polycephala seeds with the hilum
facing up (position B) is not indicated, regardless of the sowing depth.
Keywords: pear tree from the field; germination; emergency speed.
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INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Albizia possui potencial de uso em práticas florestais e
agroflorestais (SAJEEVUKUMAR, et al. (1995), e a A. polycephala tem grande potencial de
uso na restauração de áreas sucessionais e formações florestais (CARVALHO et al., 2006;
MORAIS et al., 2013). Podem apresentar uma alta abundância e valores de importância
(VENZKE et al., 2012), frequência, densidade dominância relativa de ocorrência em formações
naturais de Floresta Atlântica (BATISTA et al., 2012)
Dentre os fatores que influenciam negativamente o processo germinativo devem ser
considerados alguns insucessos na germinação de semente durante o processo inicial de
estabelecimento no campo podem ser devido a alguns fatores, como o deslocamento do ponto
de semeadura, contato com o solo mineral, semeadura muito profunda, alagamento ou excesso
de umidade, seca e perdas de sementes pela ação de insetos e pássaros (DOUGHERTY, 1990).
A profundidade e posição adequada de semeadura são muito importantes para garantir
a germinação das sementes e o desenvolvimento das plântulas (MARTINS et al., 1999). Para
as sementes de cada espécie há uma profundidade de semeadura própria, a qual quando bem
executada é caracterizada pela uniformidade de germinação e emergência de plântulas (SOUSA
et al., 2007).
A posição da semente durante a semeadura pode fazer com que o tempo de permanência
das mudas no viveiro diminua. Esse fato acontece porque os movimentos rotatórios dos
cotilédones abaixo do solo, dependendo da posição, podem facilitar ou dificultar a emergência
das plântulas (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). A semeadura, se realizada em
profundidade excessiva, pode impedir que a plântula emerja. Além disso, o solo pode formar
uma camada espessa e comprometer a germinação, o que afeta, sobretudo, as sementes menos
vigorosas, resultando em desuniformidade do estande e aumento do período de suscetibilidade
das plântulas ao ataque de patógenos (MODOLO et al., 2011; SILVA et al., 2007). Ainda, uma
germinação lenta pode elevar os custos de produção, exigindo, para isso, maior quantidade de
sementes e maior tempo de permanência na sementeira (GUEDES et al., 2010). Dessa forma,
o objetivou-se com este estudo avaliar o efeito da posição e profundidade de semeadura na
emergência e crescimento inicial de plântulas de A. polycephala.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na casa de vegetação Fazenda Escola pertencente ao
Instituto Federal Goiano - campus Iporá. As sementes de A. polycephala foram colhidas de
árvores na região de Iporá-GO e as árvores matrizes selecionadas com base em aspectos visuais
de porte e vigor (altura e diâmetro superior, dominância) e sanidade. As sementes foram
extraídas manualmente das vagens e submetidas à limpeza para a retirada de sementes chochas,
malformadas e danificadas por fungos e insetos e o lote de sementes foi homogeneizado.
Antes da semeadura as sementes foram submetidas à escarificação para a superação da
dormência com uma lixa no sentido longitudinal da semente, para evitar danos ao eixo
embrionário e a semeadura foi realizada em canteiros contendo areia lavada em ambiente
protegido. Durante a condução do experimento foi monitorada a temperatura média e umidade
relativa do ar da casa de vegetação. Para avaliar o efeito dos tratamentos na qualidade da
semente e no desempenho das plântulas, foram utilizados os seguintes testes:
Teste de emergência de plântulas em areia: Para a avaliação do efeito da posição e da
profundidade de semeadura na emergência e vigor das plântulas, foram utilizadas quatro
repetições de 25 sementes. Os tratamentos consistiram de diferentes posições, cuja referência
foi o hilo: A - as sementes com o hilo voltado para baixo (HB); B – as sementes com o hilo
voltado para cima (HC), C - as sementes com o hilo voltado para o lado, formando um ângulo
de 90º em relação ao eixo imaginário (HL) e D- as sementes com o hilo voltado para o lado,
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sobre a espessura e faces paralelas às paredes da bandeja, nas profundidades de 1, 2, 3, 4, 5 e 6
cm. A avaliação do número de plântulas emergidas foi realizada diariamente.
Comprimento e massa seca de plântulas: Após o final do teste de emergência, as plântulas
normais foram submetidas a medições com o auxílio de uma régua e o resultado expresso em
cm/plântula. As mesmas plântulas da avaliação anterior foram acondicionadas em sacos de
papel Kraft e levados a estufa regulada a 65 °C até obtenção de peso seco (48 horas) e, decorrido
esse período, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, e os resultado expresso em
g/plântula (NAKAGAWA, 1999).
O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com os tratamentos distribuídos
em esquema fatorial 4 x 6 (posições e profundidades de semeadura), em quatro repetições. Os
dados submetidos à análise da variância, utilizando-se o teste F e a comparação entre as médias
dos tratamentos foi efetuada pelo teste de Tukey (p>0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve interação significativa entre os fatores posição da semente e profundidade
de semeadura para as variáveis porcentagem de emergência, comprimento e massa seca total
de plântulas de A. polycephala (Tabela 1). Contudo os fatores, de forma isolada foram
significativos para as três variáveis apresentadas na tabela 1, com exceção da porcentagem de
emergência de plântulas nas seis profundidades testadas. A porcentagem de emergência de
plântulas foi maior que 50%, exceto na posição B (as sementes com o hilo voltado para cima e,
quanto maior a profundidade de semeadura, maior o comprimento das plântulas e a massa seca
(Tabela 1), no entanto, vale ressaltar que as profundidades acima de 3cm proporcionaram maior
comprimento para parte aérea e menor sistema radicular, deixando a plântula coma as partes
essencial para seu estabelecimento em campo, desproporcionais.
Tabela 1. Emergência (E), comprimento total (CPTotal) e massa seca total da plântula (MSTotal) de
plântulas de A. polycephala em função da posição (A - as sementes com o hilo voltado para baixo; B–
as sementes com o hilo voltado para cima , C- as sementes com o hilo voltado para o lado, formando
um ângulo de 90º em relação ao eixo imaginário e D -as sementes com o hilo voltado para o lado, sobre
a espessura e faces paralelas às paredes da bandeja) e profundidade de semeadura
Posição das sementes
A
B
C
D
Profundidade de semeadura (cm)
1
2
3
4
5
6
Valor de F posição (Po)
Valor de F profundidade (Pr)
Valor de F (Po x Pr)
CV (%)

E (%)
57,7 a
47,2 b
56,3 a
58,5 a
58,5
55,0
54,8
52,5
54,4
53,5
**
ns
ns
20,0

a
a
a
a
a
a

CPTotal (cm)
10,9 b
10,8 b
12,7 a
10,3 b
8,0
9,5
9,8
11,6
13,7
14,5
**
**
ns
20,1

MSTotal (g)
153,9 a
135,1 b
171,4 a
145,9 ab

d
cd
cd
bc
ab
a

120,9
134,9
135,2
153,3
171,8
193,8
*
**
ns
26,6

c
bc
bc
abc
ab
a

Médias seguidas de mesma let ra minúscula na coluna não diferem ent re si pelo t est e T ukey (p>0,05).

Geralmente, cada espécie responde de maneira diferente quando a semeadura é feita em
determinada profundidade. Dessa forma, verifica-se que há uma profundidade e posição ideal
para determinada espécie: para sementes de Platymiscium floribundum Vog., recomenda-se
uma profundidade de semeadura de até 2,0 cm com o HB (Alves et al., 2014); para Amburana
cearensis, de 3,5 cm com HL (Guedes et al., 2010); Vários estudos têm demonstrado, para
diversas espécies, o efeito negativo da semeadura em profundidades excessivas, como os: de
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Silva et al. (2007), em sementes de Euterpe oleracea Mart.; de Maranho et al. (2014), em
sementes de Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.
CONCLUSÃO
As profundidades de 1 a 6, independente das posições das sementes de A. polycephala
(exceto a posição com hilo voltado para cima), proporcionam melhores condições para a
emergência das plantas. A semeadura da sementes de A. polycephala com hilo voltado para
cima (posição B) não é indicado, independente da profundidade de semeadura
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Resumo: A energia solar pode abranger diversas aplicações, dentre elas, a aplicação no meio
rural, onde o bombeamento de água se destaca, sendo que o bombeamento de água no método
convencional consome uma quantidade considerável de energia, refletindo no aumento da conta
do produtor. A adoção do sistema fotovoltaico junto a análise econômica aprobatória, propõe a
redução do custo com o bombeamento, gerando consequentemente economia no fluxo de caixa
do produtor. Assim, o presente trabalho tem por finalidade verificar a viabilidade econômicofinanceira da instalação de um sistema de bombeamento, com uma bomba de superfície,
operado por um sistema fotovoltaico na cidade de Iporá-GO. A coleta dos dados foi realizada
durante os meses de dezembro 2020 e maio de 2021, com a replicação desses dados para os
meses subsequentes, até novembro de 2021. Para os cálculos de VPL e TIR considerou-se dois
cenários, sendo que no primeiro utilizou a média de inflação sobre a tarifa de energia elétrica
entre o período de agosto de 1999 e setembro de 2018 e no segundo cenário o aumento no
período atual de crise.
Palavras-chave: Motobomba, Energia solar, Indicadores financeiros
FINANCIAL FEASIBILITY ANALYSIS OF A PHOTOVOLTAIC POWERED
WATER PUMPING SYSTEM
Abstract: Solar energy can cover several applications, including application in rural areas,
where water pumping stands out, and water pumping in the conventional method consumes a
considerable amount of energy, reflecting the increase in the producer's bill. Thus, this work
aims to verify the economic and financial feasibility of installing a pumping system, with a
surface pump, operated by a photovoltaic system in the city of Iporá-GO. Data collection was
carried out during the months of December 2020 and May 2021, with the replication of these
data for subsequent months, until November 2021. For the calculations of the NPV and IRR
two scenarios were considered. In the first, the average inflation of the electricity tariff between
the period from August 1999 to September 2018 was used and in the second scenario the
increase in the current period of crisis.
Keywords: Motorpump, Solar energy, Financial indicators.
INTRODUÇÃO
A energia fotovoltaica tem como fonte a radiação solar (radiação direta, difusa e
refletida) incidente na superfície terrestre onde utiliza-se células fotovoltaicas para a captação
da radiação solar e nessas células ocorre o efeito fotovoltaico, onde a radiação solar incidente
é convertida em energia elétrica (PEREIRA, 2019). A energia solar pode abranger diversas
aplicações dentre elas a aplicação no meio rural, onde o bombeamento de água se destaca.
O bombeamento de água no método convencional (bomba conectada na rede elétrica da
concessionária) consome uma quantidade considerável de energia refletindo no aumento da
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conta do consumidor. A adoção do sistema fotovoltaico junto a análise econômica aprobatória
propõe a redução do custo com o bombeamento, gerando consequentemente economia no fluxo
de caixa do produtor.
A decisão do consumidor em adquirir um sistema fotovoltaico em seu estabelecimento
passa inequivocadamente pela análise comparativa do quanto deixará de pagar a concessionaria
versus o investimento necessário para adquirir e manter a sua unidade geradora (NOGUEIRA,
2016). Sendo assim, a análise econômica é uma importante ferramenta que influência na tomada
de decisão pois o custo de instalação inicial costuma ser alto (PEREIRA, 2019), demonstrando
efetivamente se haverá retorno econômico satisfatório onde ao interpretar os dados coletados,
determina-se a viabilidade do projeto.
Portanto, objetivou-se com o presente estudo verificar a viabilidade financeira da
instalação de um sistema de bombeamento operado por um sistema fotovoltaico no município
de Iporá-GO.
MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado no campo experimental da Fazenda Escola do IF Goiano –
Campus Iporá (16°25’ 29” S, 51°09’04” W e altitude de 584 m). A coleta dos dados realizada
durante os meses de dezembro 2020 e maio de 2021, com a replicação desses dados para os
meses subsequentes, até novembro de 2021 e os dados solarimétricos foram obtidos por meio
de um sensor piranômetro instalado em uma angulação de 16º e orientado ao norte, na mesma
posição dos painéis solares.
Para a geração de energia elétrica foi utilizado um painel solar fotovoltaico 150w Risen
RSM36-6-150-P. Ao longo da vida útil o painel o perde eficiência devido a fatores de exposição
ao ambiente e a utilização, sendo assim para os cálculos foi considerado uma perda de eficiência
de 0,6% ao ano.
A energia gerada no painel fotovoltaico foi utilizada para abastecer uma motobomba
modelo SHURFLO 2088 que bombeava água para uma caixa d’água tipo taça coluna seca com
aproximadamente 7 metros de coluna de água. O volume bombeado de água pela motobomba
foi registrado através de um manômetro de glicerina que estava instalado logo após a saída da
bomba.
A energia consumida pela motobomba ao realizar trabalho foi convertida em valor
monetário, e o valor do kWh utilizado foi de R$ 0,6423 (não há mudança no preço do kWh ao
longo das 24 horas do dia), referente a tarifa cobrada a classe rural (ENEL, 2020). Anualmente
as concessionárias de energia elétrica realizam o reajuste das tarifas sobre os serviços prestados
à população. Salienta-se que esse valor será considerado para os cálculos de análise financeira
do projeto. No primeiro cenário utilizou-se a média de inflação sobre a tarifa de energia elétrica
entre o período de agosto de 1999 e setembro de 2018 e no segundo cenário o aumento no
período atual de crise em função da alta inflação e do regime hídrico.
Cenário de 20 anos de reajuste de tarifas: Inflação da energia elétrica: 16,9%; Juros:
14,36. Cenário com crise hídrica ano de 2021: Inflação da energia elétrica em julho: 36,53;
Juros dos últimos 12 meses (junho 2020 a junho de 2021): 2,289%.
Para a análise de viabilidade econômica, fez-se uso de ferramentas usuais como o Valor
Presente Líquido (VPL), Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR).
O VPL é um dos recursos mais utilizados para avaliar investimentos. Utilizou-se esse
método para análise quantitativa dos dados obtidos. A TMA é a taxa que representa o mínimo
que um investimento deve render para que seja considerado viável economicamente, assim a
taxa de juros escolhida para o desenvolvimento foi de 2,289% para o cenário de crise hídrica
em 2021 e de 14,36% para a média de reajuste dos últimos 20 anos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de cada item considerado na implantação sistema fotovoltaico (FV) de
bombeamento de água para um sistema de irrigação de baixa pressão somaram um montante de
R$ 1.968,20; sendo que para o levantamento dos custos foi considerado apenas os gastos com
a conversão da motobomba acionado por energia elétrica para uma motobomba acionada por
um sistema fotovoltaico.
A irradiância total no plano inclinado (ITA) anual encontrada foi de 5,45 KWh m-² dia1
, o que é compatível com a média diária anual para a região do oeste goiano que fica entre 5,25
a 5,75 KWh/m² apresentada por Pereira et al. (2017) no atlas brasileiro de energia solar. O
Gráfico 1 apresenta a estimativa do reajuste anual do custo do kWh de energia elétrica, sendo
que a tarifa no momento da realização do trabalho era equivalente a R$ 0,64232 por kWh. O
valor estimado para o kWh no final do vigésimo quinto ano foi de R$ 31,85 considerando o
cenário de reajuste da média dos últimos 20 anos. No cenário de crise estipulado em 2021
considerando a crise hídrica, o valor final do kWh alcançou um total de R$ 1.543,31.

Figura 1. Valor futuro da fatura de energia elétrica em sistema FV para suprimento de energia de um
sistema de bombeamento de água no município de Iporá, GO.

Observou-se que a economia de energia aumentou à medida que o preço estimado do
kWh sofreu o reajuste anual de acordo com a inflação. O montante acumulado no final do
vigésimo quinto ano no primeiro cenário foi de R$ 5.480,36, número menor que no segundo
cenário que atingiu no final uma economia acumulada de R$ 146.442,58 que apresentou um
alto valor em função do grande aumento da tarifa de energia elétrica que aconteceu nos últimos
meses.
Segundo Frizzone (2011), quando o VPL é maior que zero, torna-se um indicador
positivo ao investimento. No primeiro cenário constatou-se que o VPL apresentou um valor
negativo de R$ - 494,95, esse resultado mostra que o valor presente do fluxo de caixa é negativo
e a implantação do projeto para esse caso se torna inviável. Já no segundo cenário obteve-se
um valor positivo de 108.607,45 demonstrando uma grande viabilidade de implementação do
projeto (Tabela 1).

Tabela 1. Indicadores financeiros em sistema FV para suprimento de energia de um sistema de
bombeamento de água no município de Iporá, GO
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Indicadores
Receita liquida média anual
Valor presente da receita líquida anual
Valor presente dos benefícios
Valor presente dos custos
VPL
Benefício/Custo
TMA
FVA
FRC
TIR

Cenário de 20 anos
R$ 219,21
R$ 1,473,25
R$ 1.473,25
R$ 1.968,20
- R$ 494,95
0,75
14,36%
6,72
0,15
10,14%

Cenário de crise
R$ 5.857,70
R$ 110.575,65
R$ 110.575,65
R$ 1.968,20
R$ 108.607,45
56,18
2,29%
18,88
0,05
297,60%

Fonte: autor. FVA: fator de valor atual; FRC: fator de recuperação de capital

A TIR após ser calculada é comparada a TMA (14,36%), sendo que se apresentar um
valor maior que a TMA é indicativa positiva sobre a viabilidade do projeto (FRIZZONE, 2011).
O cenário 1, apresentou um valor de 10,14% demonstrando que novamente neste cenário o
projeto é inviável. No segundo cenário a TIR foi de 297,60%, ultrapassando a TMA em
283,24%, nessa situação a TIR indicaria um projeto com grande viabilidade e passível de
análise.
Assim, fica evidente a relevância quanto a realização de estudos que visam caracterizar
todos os custos financeiros antes da tomada de decisão em adotar um sistema de utilização de
energia fotovoltaica, pois diante de alguns cenários econômicos o investimento para a
implantação da tecnologia demandará um tempo maior para retornar o capital investido,
tornando assim a análise econômica uma etapa essencial antes da obtenção do sistema.
CONCLUSÃO
No primeiro cenário o projeto é inviável economicamente, com a TIR e o VPL indicando um
valor abaixo dos requisitos necessários para aprovar um projeto. Já no segundo cenário todos os
indicadores calculados são positivos, demonstrando resultados que indicam que a implantação do
projeto é economicamente viável.
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Resumo: O presente estudo descreve as atividades inerentes ao projeto intitulado Tomateiro$,
cujo objetivo foi o desenvolvimento de aplicativo livre para dispositivo Android Studio e
Netbeans em linguagem Java, com o propósito de auxiliar na gestão dos custos de produção do
tomate para consumo fresco. O mesmo foi realizado pelo Instituto Federal Goiano Campus
Iporá-GO em parceria com a Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás de
maneira interdisciplinar e foco tecnológico. O projeto apresenta como resultado o
desenvolvimento de um aplicativo que auxilia no armazenamento e análise de dados
cadastrados pelo usuário categorizados em: vendas, relatórios, estrutura e gastos (operações
manuais, operações mecanizadas, insumos e administração), contribuindo para o melhor
acompanhamento dos custos por ciclo de produção, o que auxilia na assertiva tomada de
decisão em pequenas propriedades nos negócios agrícolas. O aplicativo está registrado junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual-INPI e estará disponível ao público de interesse
assim que as instituições envolvidas definirem os parâmetros de hospedagem em plataforma
específica.
Palavras-chave: Planejamento Produtivo, Tomaticultura de mesa, Transformação digital.
TOMATOEIRO$ - PRODUCTION COST MANAGEMENT APPLICATION
Abstract: This study describes the activities inherent to the project entitled Tomateiro$, whose
objective was the development of a free application for Android Studio and Netbeans device in
Java language, with the purpose of helping to manage the production costs of tomatoes for fresh
consumption. The same was carried out by the Federal Institute Goiano Campus Iporá-GO in
partnership with the School of Agronomy of the Federal University of Goiás in an
interdisciplinary and technologically focused way. The project results in the development of an
application that helps in the storage and analysis of data registered by the user, categorized as:
sales, reports, structure and expenses (manual operations, mechanized operations, inputs and
administration), contributing to better monitoring of costs by production cycle, which helps in
assertive decision-making on small farms in agricultural businesses. The application is
registered with the National Institute of Intellectual Property-INPI and will be available to the
public of interest as soon as the institutions involved define the parameters for hosting on a
specific platform.
Keywords: Productive Planning, Tabletop Tomatoculture, Digital Transformation
INTRODUÇÃO
O tomate é originário da América do Sul (Norte do Chile ao Sul da Colômbia e a costa
do Pacífico, incluindo as ilhas Galápagos até a Cordilheira dos Andes) e possui como centro de
domesticação o México, creditando aos nativos da região o cultivo e popularização da espécie,
conforme evidenciam registros históricos e linguísticos. A cultura é atualmente considerada
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uma das olerícolas mais cultivadas no mundo em volume de produção, apresentando expressivo
incremento no consumo domiciliar per capita anual, por constituir rica fonte de micronutrientes
na dieta humana (NEITZKE; BÜTTOW, 2008; ROTHAN et al., 2019).
Com cultivo difundido no Brasil e no mundo, a cultura apresenta possibilidade de
plantio em diversas regiões do país, pela adaptabilidade à diferentes variações climáticas,
embora não tolere temperaturas extremas de frio ou calor. Atualmente se destacam os estados
de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, que respondem por 72,12% da produção de tomate
para fins de processamento e para consumo fresco (LSPA, 2020). Todavia, embora os dados
oficiais sobre área cultiva, área colhida e produtividade se apresentem de forma agrupada, as
cadeias produtivas do tomate (mesa e indústria) são constituídas para atender mercados
distintos, a depender da destinação do fruto. Essas diferenças são evidenciadas pelo hábito de
crescimento da planta que se dividem em determinado para o tomate rasteito/industrial que
apresenta crescimento vertical limitado e várias brotações laterais, conferindo aparência à
planta análoga a uma moita; enquanto o indeterminado para o tomate de mesa/tutorado possui
maior crescimento da haste principal, demandando intensivos tratos culturais e elevado
contingente de mão de obra para o manejo da cultura (NICK et al., 2018). Estes fatores
igualmente contribuem para diferenciação nos custos de produção de uma cadeia para outra.
Conforme dados divulgados, pelo Banco de Dados do Estado de Goiás – BDE vinculado
ao Instituto Mauro Borges (2021), sobre a cadeia produtiva do tomate no Estado área colhida
de tomate de mesa tem reduzido nos últimos anos, enquanto o cultivo para fins industrial
mantêm-se estável. Diferentes razões influenciam a decisão de permanecer ou não na atividade,
destacando-se: o aumento no custo de produção decorrente da elevação do preço de vários
insumos como fertilizantes, defensivos e sementes, que são importados; aumento em
produtividade; redução da demanda pelo produto (queda do poder de compra do brasileiro);
incertezas dos produtores em investir no período da pandemia da Covid-19
(HORTIFRUTI/CEPEA, 2021).
Neste sentido, iniciativas de diversas ordens devem ser adotadas, buscando contribuir
com o setor, especialmente pela sua relevância econômica e social na geração de emprego e
renda. Assim, o desenvolvimento do software TOMATEIRO$, conforme descrito neste
trabalho, visa contribuir com o processo de gestão dos custos de produção na tomaticultura de
mesa, por meio do armazenamento e análise dos dados inseridos pelo produtor. Ademais,
emerge potencialmente como solução tecnológica de acesso livre para este fim, promovendo a
substituição de arquivos e controles físicos por digital em uma área de extrema sensibilidade
de qualquer atividade produtiva, o entendimento do total de recursos financeiros, humanos e
tecnológicos mensurados em termos monetário e utilizados para a produção de um bem ou
serviço.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto de extensão intitulado: Tomateiro$ - Aplicativo de Gerenciamento de custos
de produção, descrito neste trabalho, foi submetido ao Edital n° 01/2020 de fluxo contínuo para
projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano)
– Campus Iporá. A proposta foi elaborada e executada de forma colaborativa entre docentes e
discentes do IF Goiano- Campus Iporá e a Escola de Agronomia da Universidade Federal de
Goiás, tendo um foco tecnológico e eixo interdisciplinar por envolver diferentes áreas do
conhecimento. O mesmo foi executado durante o período pandêmico de Covid-19, demandando
a adoção dos cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Assim, reuniões, troca de
informações e validação do protótipo foram realizados por meio de plataformas digitais, tendo
os membros da equipe exercido a figura do “cliente”, uma vez que a identificação das demandas
acerca da ferramenta não foi diretamente obtida junto ao público de interesse.
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A definição do escopo do aplicativo e suas funcionalidades, decorrem da identificação
de aplicativos similares que pudessem subsidiar o formato (Análise, Modelagem e
Prototipagem) conforme tecnologias comercialmente disponíveis no mercado. Para tanto,
realizou-se um benchmarking como ferramenta para reconhecer as melhores práticas e
processos. Em suma, as tecnologias adotadas no desenvolvimento do aplicativo são descritas
no quadro 1.
Tabela 1. Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo

Tecnologia utilizada
Android Studio e Netbeans.
Postman, Github.

Característica
IDE - Ambiente de Desenvolvimento Integrado
Ferramenta: API - Interface de Programação de
Aplicativos
Hibernate, Spring MVC, Spring Frameworks: Modelo de programação
Boot, Spring Data JPA, Spring
Security
Java
Linguagem de programação
MariaDB
Banco de dados
JWT
Autenticação
Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aplicativo foi modelado conforme Linguagem Unificada de Modelagem (UML),
abstraindo visões e diferentes perspectivas do Sistema; no que se refere à linguagem de
programação optou-se pela Java. A ferramenta objetiva contribuir com o armazenamento de
dados relativos aos custos de produção na tomaticultura de mesa, gerando resultados
apresentados de forma dinâmica, em formato de gráficos ou planilhas e que tragam um visão
geral dos custos por subgrupo de custos categorizados em operações manuais, operações
mecanizadas, insumos e administração. Segundo Massruhá et al., (2020) o desenvolvimento e
disseminação de meios eletrônicos que gerem dados que auxilie a força humana de trabalho,
perpassa pela conexão estabelecida entre os ambientes físico e virtual. A figura 1 ilustra como
são apresentados os campos ao usuário e os relatórios gerados.

Fonte: Acervo do projeto (2021)
Figura 1. Capturas de tela: funcionalidades do aplicativo.
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O subtotal de cada custo sendo eles: operações mecanizadas, operações manuais,
insumos e administração é o somatório de seus itens, que refletem o que precisa ser custeado
por ciclo, bem como a participação de cada um na composição do custo total. Cabe mencionar
de acordo com o Agrianual (2020) dos quais respondem individualmente em média por 7%,
27%, 57% e 9% respectivamente dos custos.
Para calcular a depreciação é necessário informar o valor do produto (Valor inicial), a
vida útil do item em meses. Esses itens compõem o grupo “Estrutura” e se enquadra como
investimento (utilizado em mais de um ciclo de produção).
Tabela 2. Percentuais de referência para cálculo de depreciação

Item

Percentual (%)

Máquina: Trator

60

Máquina: Colheitadeira

60

Outras máquinas

10

Implementos

10

Ferramentas

20

Outras construções

5

Construção: Estaca

0

Fonte: Elaborado pelos autores (2021).

Para gerar o relatório, com todos os grupos, foram considerados os valores totais
resultantes dos seguintes cálculos:
Custo total (R$) = administração + insumos + operações mecanizadas e manuais
Receita total (R$) = preço x quantidade caixas
Lucro total (R$) = receita total – custo total
Desta forma, a implementação do aplicativo pelo tomaticultor de mesa, tende a otimizar
o processo de decisão, além de figurar como uma alternativa tecnológica que apresenta as
diferentes categorias dos custos, especialmente importante dada a natureza da atiivdade agrícola
que é permeada de incertezas, principalmente quanto aos volumes produzidos em detrimento
aos recusros empregados. Todavia, a qualidade das respostas do sistema resultará das
informações inseridas pelo produtor.
CONCLUSÃO
Este trabalho apresentou de forma sucinta aspectos referentes ao desenvolvimento do
software: Tomateiro$, ferramenta que visa auxiliar o tomaticultor no armazenamento e análise
de dados sobre a composição dos custos de produção total e por subgrupo. Neste sentido,
espera-se contribuir com a oferta de uma ferramenta tecnológica, direcionada a um público em
específico auxiliando na tomada de decisão.
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Resumo: Objetivou-se com este estudo, avaliar um sistema de bombeamento com energia solar
fotovoltaica, quanto as características hidráulicas de instalação e o rendimento global do
sistema de conversão de energia solar em energia hidráulica. O trabalho foi desenvolvido
Instituto Federal Goiano no município de Iporá-GO, e os dados foram coletados de dezembro
de 2020 até março de 2021. Para a leitura dos dados utilizou-se piranômetro, transdutor de
pressão, hidrômetro com contador de pulso. O sistema foi composto por um gerador
fotovoltaico e uma motobomba de superfície de deslocamento positivo, a qual bombeava água
para uma caixa d´água de coluna seca de aproximadamente 7 metros de altura. Foram coletados
dados climáticos: precipitação acumulada, coeficiente de claridade (Kt), luminosidade média,
evapotranspiração para cada mês e, dados do sistema hidro-energético: volume bombeado,
tempo de bombeamento, vazão média e o rendimento global do sistema (ηG). Assim o mês de
janeiro apresentou-se como o melhor para o aproveitamento dos raios solares e bombeamento
de água, e em contrapartida o mês de fevereiro não se caracterizou como um bom mês.
Palavras-chave: energias renováveis, eficiência global do sistema, Cerrado
PUMPING SYSTEM WITH SOLAR PHOTOVOLTAIC ENERGY FOR FAMILY
FARMING
Abstract: This work aimed to evaluate a pumping system with solar photovoltaic energy,
regarding the installation hydraulic characteristics and the overall efficiency of the system for
converting solar energy into hydraulic energy. The work was developed Instituto Federal
Goiano in the city of Iporá-GO (16° 26' 29'' S, 51° 7' 11'' W, 584 m above the sea), and data
were collected from December 2020 to March 2021. Pyranometer, pressure transducer,
hydrometer with pulse counter were used to read the data. The system consisted of a
photovoltaic generator and a positive displacement surface motor pump, which pumped water
to a dry column water tank approximately 7 meters high. Climatic data were collected:
accumulated precipitation (mm), Clearness coefficient (Kt), average luminosity (Lux),
evapotranspiration (mm) for each month. In addition, data from the hydro-energy system were
collected: pumped volume (L), pumping time (h), average flow (L hˉ1) and overall system
efficiency (ηG). Thus, the month of December had the highest average flow, January the highest
pumped volume, pumping time and system efficiency, February also had the longest pumping
time and March the highest Clearness index.
Keywords: renewable energies, overall system efficiency, Cerrado
INTRODUÇÃO
A matriz energética mundial está, em sua maior concentração, nas energias não
renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis, tais como petróleo, carvão mineral e
gás natural (GRAH, 2015) os mais explorados. Já no Brasil, 80,4% da energia elétrica produzida
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são oriundas de fontes renováveis (OLIVEIRA, 2018), derivada especialmente da energia
hidrelétrica que, apesar de não ser poluente e renovável, gera grandes prejuízos devido ao
alagamento, destruindo o ecossistema local, e prejudicando comunidades ribeirinhas e
indígenas. As fontes energéticas derivadas do petróleo são recursos limitados e emitem
poluentes após sua combustão (SANTOS, 2009), com isso as energias renováveis surgem como
uma alternativa para a diminuição do uso de derivados do petróleo (CAMARGO, 2017).
Entre as fontes de energia renováveis pode-se destacar a energia solar fotovoltaica, pelo efeito
fotovoltaico, que é a conversão direta da luz em eletricidade com o auxílio de células
fotovoltaicas constituídas de silício (MELO, 2020). É caracterizada como uma fonte energética
limpa e, entre seus benefícios, está a geração de energia no próprio local de consumo (SANTOS,
2009).
A adoção da energia solar fotovoltaica surge como alternativa inovadora e promissora
na agricultura, principalmente na área de irrigação, por apresentar grande aplicação no
bombeamento de água, reduzindo gastos com energia elétrica. A eficiência do bombeamento
de água vai de acordo com a irradiação diária e gerador fotovoltaico utilizado, Zilli (2018) em
seu experimento testou sistemas de bombeamento amorfo e policristalino, os quais chegaram a
bombear 2.225,44 L dia-1 e 2.397,01 L dia-1 com irradiação média diária de 241,31 W m-2 e
209,45 W m-2 respectivamente.
No meio rural a energia FV vem apresentando grande aplicação, sendo utilizada
geralmente em propriedades distantes das grandes centrais de geração de energia, onde há
dificuldade de acesso, reduzindo gastos com energia elétrica, e auxiliando em diversas
atividades. Alves da Cunha (2006) mostra que um dos requisitos básicos para o
desenvolvimento autossustentável e humano de um país está ligado às suas regiões rurais, e que
a falta de energia se apresenta como um dos motivos do subdesenvolvimento dessas regiões.
O objetivo do trabalho foi avaliar um sistema de bombeamento com energia solar
fotovoltaica, com uma motobomba de superfície de deslocamento positivo, quanto às
características hidráulicas de instalação e o rendimento global do sistema de conversão de
energia solar em energia hidráulica.
MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no Instituto Federal Goiano no município de Iporá-GO
(16° 26' 29'' S, 51° 7' 11'' W, 584 metros de altitude), o clima da região é classificado segundo
Köppen-Geiger (1900) adaptado por Cardoso et al. (2015), como do tipo Aw, sendo o clima
com duas estações bem definidas: seca (5 meses) e chuvosa, com temperatura média anual de
24 ºC e precipitação média anual de 1.613 mm.
Os dados foram coletados de dezembro de 2020 até março de 2021. O sistema era
composto por um gerador solar FV que acionava uma motobomba de superfície de
deslocamento positivo, esta succionava água de uma caixa d´água de alimentação/estabilização
e bombeava para uma caixa d´água de coluna seca tipo taça, com aproximadamente 7 metros
de altura. A água permanecia nesse sentido em circuito fechado
O sistema de bombeamento foi montado com dois geradores solar (Risen RSM36-6150P, 50 Wp) inclinado igual a latitude de Iporá (16°), onde um alimentava a motobomba e o
outro o sistema de aquisição de dados (FieldLogger Novus). Os dados da motobomba podem
ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1. Especificações técnicas da motobomba de superfície de deslocamento positivo,
ShurFlo modelo 8000-443-136, retiradas do catálogo do fabricante.
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Modelo
número

8000-443-136

Sucção

Tipo de bomba

Deslocamento positivo3 câmaras de diafragma
Ímã permanente,
P/N 11-111-00

Aplicações
típicas
Tensão
elétrica

Motor

Auto- escorvação.
Pressão de entrada 30 PSI
(2.1 Bar)
Bombeamento de água
12 VCC nominal

Para leitura dos dados foram utilizados os seguintes sensores: piranômetro SP 110 SS
(radiação solar global); transdutor de pressão MPX5700 DP (altura manométrica da
motobomba); hidrômetro com contador de pulso, 1 pulso equivalente a 1 litro (vazão da
motobomba) e sensor de tensão NodeMCU ESP8266 (tensão da motobomba). Os dados de
leitura dos sensores eram armazenados a cada 15 minutos. Foi determinada a irradiação total
no plano inclinado (Ita) com o auxílio de um piranômetro instalado no mesmo ângulo de
inclinação do gerador solar (Figura 1).

Figura 1. Piranômetro instalado na mesma inclinação do gerador fotovoltaico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 2 descreve os dados que caracterizam o sistema de bombeamento. Pode ser
observado que o mês de janeiro apresentou o maior volume bombeado e tempo de
bombeamento, com o segundo maior valor de rendimento global e Kt. Isso porque, como foi
comentado anteriormente, o mês de janeiro proporcionou maior oferta de energia com menor
precipitação e nebulosidade. A medida que a irradiação aumenta a energia gerada nos painéis
também aumenta, o que reflete em um maior volume bombeado (GRAH PONCIANO et al.,
2020).
Tabela 2. Valores do Volume médio diário bombeado em litros (Vbombeado), Tempo médio de
bombeamento em horas (Tbombeamento), Vazão média bombeada (Q), Rendimento global médio da
conversão da energia solar fotovoltaica em energia hidráulica (ɳG) e o Coeficiente de claridade médio
(Kt), nos meses de dezembro de 2021 a março de 2021, no município de Iporá - GO

Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
TOTAL

Dias
31
31
28
31
121

(L)
3221,65
3231,39
3206,19
3228,29
389.894,55
bombeado

bombeamento

(h)

8,12
8,37
8,37
8,34
1.004,09

(L h-1)
394,81
387,91
385,11
388,67
-

5,08%
5,90%
5,38%
5,94%

O mês de março apresentou um alto índice de claridade e maior eficiência na conversão
de energia, o que pode ser observado pelo valor do rendimento global do sistema. Em
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contrapartida obteve valores medianos em relação ao volume, tempo e vazão, podendo ser
descrito como um mês com alguma presença de nuvens em algum momento do dia, já que essas
reduzem o tempo de trabalho da bomba, implicando na redução do volume diário, e na vazão.
Dezembro foi o mês que apresentou o segundo menor volume bombeado, e o mais baixo tempo
de bombeamento, isso porque foi um mês com elevada nebulosidade devido a maior
precipitação acumulada, e redução na eficiência do sistema. Fevereiro apresentou o menor
volume bombeado, isso pode ocorrer devido ao mês não ter apresentado menor índice de
claridade (Kt).
O rendimento global também se apresentou baixo, pois como apresentado por Souza
(2014) onde o rendimento vem em função da potência hidráulica fornecida e a potência
consumida pela bomba, sendo que quanto maior pressão, maior a vazão, e quanto maior a vazão,
maior o rendimento do sistema.
Pode ser observada na Figura 2 as potências transformadas ao longo do sistema (valores
acumulados para os 4 meses de avaliação). De acordo com Kolling et al. (2004) o sistema será
mais eficiente quando submetido a elevadas alturas manométricas, já que a potência hidráulica
aumenta proporcionalmente ao aumento da potência utilizada pela bomba.

Figura 3. Rendimento da conversão de energia em função da energia total recebida e convertida pelo
painel, e a fornecida para a bomba.

CONCLUSÃO
Para a região e estudo o mês de janeiro apresentou melhores condições de bombeamento
de água com energia solar fotovoltaica, e o mês de fevereiro não apresentou boas condições. O
rendimento da conversão da energia do sistema foi baixo.
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Resumo: Trata-se de uma pesquisa com o objetivo de averiguar o Habeas corpus que é a
liberdade de ir e vir, direito fundamental previsto na constituição federal e discutir sobre a
lentidão nos julgamentos elencando a injustiça presente na ferramenta habeas corpus e como o
poder judiciário pode ser de eficiente para a solução desta problemática. Apesar de
constitucional a ferramenta vem perdendo finalidade devido a grande quantidade de processos
e baixo número de magistrados. Urge no seio do judiciário ampliar o número de juízes para que
o texto constitucional não seja prejudicado e empregado para procrastinação de processos
judiciais.
Palavras-chave: Habeas corpus, constituição, tribunais
Habeas Corpus and the judgments procrastination: a critical reflection
Abstract: This research aims to investigate Habeas corpus, which is the freedom to come and
go, a fundamental right provided for in the federal constitution, and discuss the slowness of
judgments listing the injustice present in the habeas corpus tool and how the judiciary can be
efficient for solving this problem. Despite being constitutional, the tool has been losing its
purpose due to the large number of processes and the low number of magistrates. There is an
urgent need within the judiciary to expand the number of judges so that the constitutional text
is not impaired and used to procrastinate legal proceedings.
Keywords: Habeas corpus, constitution, courts
INTRODUÇÃO
O Habeas Corpus é uma medida judicial com o objetivo específico de proteger o direito
de liberdade de locomoção, seja este, lesado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade.
Originado na Inglaterra, segundo CARVALHO (2015) o Habeas Corpus surgiu no século XIII,
outorgada pelo rei João Sem Terra, tornando-se um dos instrumentos judiciais mais antigo do
mundo, expressando assim, no art. 28 do capítulo XXIX da Carta Magna na qual afirma que os
indivíduos não podiam ser detidos, presos ou despojados de seus bens, costumes e liberdade
sendo apontado dessa maneira, o principal conceito de habeas corpus da época.
No Brasil, a ação judicial foi introduzida no Código De Processo Criminal de 1832,
que previa que os cidadãos que sofressem uma prisão ou constrangimento ilegal, em sua
liberdade teriam direito de pedir uma ordem de Habeas Corpus a seu favor, sendo apresentado
desta forma, pequenas modificações, porém com a mesma finalidade diante da excentricidade
da lei prevista na Inglaterra. Ademais, a referida prática foi evoluindo, sendo modificada de
acordo com a necessidade da sociedade brasileira, que em razão disso, estava presente na
redação original da Constituição Federal de 1891 que assegura a garantia do Habeas corpus
sempre que o indivíduo sofrer ou se acha iminente perigo de sofrer violência ou coação, por
ilegalidade ou abuso de poder, enriquecendo a constituição com instrumento jurídico
resguardando o direito de todos os brasileiros.
No contexto atual, o Habeas corpus está previsto na Constituição Federal Brasileira de
1988, no art. 5 inc. LXVIII na qual não sofreu alterações significativas diante da constituição
de 1891. Cabe destacar que o instrumento mante sai premissa basilar: sempre que o indivíduo
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sofrer ou se achar iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de
poder, poderão recorrer ao habeas corpus.
Em comparação com seus pares, o Brasil foi o primeiro país da américa latina a incluir
o Habeas corpus em seu ordenamento jurídico, abordando consigo mesmo um aspecto eficiente
para a legislação brasileira e sendo o maior instrumento jurisprudencial incluso na Constituição
Federal Brasileira de 1988. Já nos países como Peru, Paraguai, México, o emprego da
ferramenta habeas corpus é inserido de uma forma mais genérica de acordo com necessidade
de cada localidade.
Como funciona a aplicabilidade do Habeas Corpus? Geralmente, é solicitada pelo
advogado contratado pelo condenado que solicita o direito a liberdade de locomoção do
indivíduo e cabe ao juiz determinar se o condenado terá sua liberdade restringida ou ameaçada.
Desta forma, o referido instrumento tem sido viso como ferramenta protelatória nos
processos criminais. Isso tem levado a uma percepção de impunidade por parte da sociedade e
sobrecarregado os tribunais com ações que não são avaliadas em tempo hábil, ou se quer são
avaliadas a tempo e prescrevem.
O presente artigo enfoca as discussões nos ideais do instrumento jurídico habeas
corpus nos tribunais, uma garantia constitucional. O enfoque dá-se na aplicação do instrumento
e sua associação com a lentidão nos julgamentos judiciais, a ligação com o mandado de
segurança, empregando uma discussão associados ao habeas corpus e visando a integridade e
precisão das decisões em tempo hábil.
Fonte de pesquisa
O tema foi investigado a luz da literatura especializada: artigos científicos (periódicos),
peças judiciais, livros base de doutrinas consolidadas e textos em matérias de institutos de
pesquisa de opinião.
Neste texto, buscou-se fundamentar diversas visões sobre o tema e expressar a visão
dos autores de forma parcial e fundamentada na literatura especializada.
Natureza jurídica
O habeas corpus é uma medida judicial pois está prevista na Constituição Federal,
mesmo incluída no Código Processual Penal sendo uma ação autônoma e de acordo com o art.
5°, LXXVII da CF/88: “são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania’’. Havendo abrangência penal e civil a
constituição também não fica de fora, sendo previstos na ocorrência do cotidiano dos indivíduos
que necessitam do Habeas corpus para a liberdade de locomoção.
Jurisprudência
O processo postulatório do Habeas Corpus segue em detrimento com a jurisprudência,
na qual, com exceções de justificativa de casos, está presente na ementa constitucional 45\2004
em que determina a singularidade de cada caso, retardando o avanço dos procedimentos.
“O Supremo Tribunal Federal já se posicionou a respeito do princípio da
celeridade processual de acordo com o ministro Carlos Brito, redigido em
2008, o crime grave:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Instrução criminal
inconclusa. Audição das testemunhas da defesa. Carta precatória nãocumprida. Inércia do poder judiciário. Alongamento para o qual não contribuiu
a defesa. A gravidade da imputação não obsta o direito subjetivo à razoável
duração do processo. – 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição
de eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atendo o
julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando. 2. No caso, a
prisão preventiva foi decretada há mais de oito anos, sendo que nem sequer
foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Embora a defesa haja
insistido na oitiva de testemunhas que residem em comarca diversa do juízo da
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causa, nada justifica a falta de realização do ato por mais de cinco anos. A
evidenciar que a demora na conclusão da instrução criminal não decorre de
“manobras protelatórias defensivas”. 3. A gravidade da imputação não é
obstáculo ao direito subjetivo à razoável duração do processo (inciso LXXVIII
do art. 5º da CF). 4. Ordem concedida (STF, 2008, s/p).
Com a prisão determinada, a razão de ser se perde conforme expressa o
ministro. Sendo assim, com o crime de natureza grave, seria um descaso da
justiça estabelecer tantos anos de prisão preventiva, impedindo o avanço do
processo sem ouvir as partes das testemunhas e da defesa torna-se o judiciário
incapaz de penalizar o condenado.”

Segundo a Ministra Carmem Lucia expressou sua indignação no que diz respeito à
lentidão associada ao habeas corpus; destacando que constitui constrangimento ilegal:
“habeas corpus. processual penal. alegação de demora na realização do
julgamento de mérito de habeas corpus no superior tribunal de justiça. afronta
ao princípio constitucional da duração razoável do processo. constrangimento
ilegal caracterizado. ordem deferida”

1. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do
habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal,
por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc.
LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de
habeas corpus.
2. Deferimento da ordem, para determinar à autoridade impetrada que apresente o
habeas corpus em Mesa, na primeira sessão da Turma em que oficia, subsequente à
comunicação da presente ordem (art. 664 do Código de Processo Penal c/c art. 202 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça) (PEREIRA FILHO, 2012, s/p).
Nilson Naves, decano da corte do STJ, diz que
“O número de processos do STJ é assustador. O recurso especial e o agravo já
ultrapassaram um milhão (de processos autuados). Se continuar assim, o que
será do STJ?”
(CONSULTOR JURÍDICO, 2008, s/p).

Através disso, é necessário que mudanças sejam estabelecidas para que essa
superlotação de processos termine tornando a justiça brasileira mais ágil e que os condenados
possam ser penalizados de forma mais rápida.
Segundo SOUZA (2017) o habeas corpus a princípio, constitui um prazo a ser
determinado pois se trata de um direito de ir e vir, entretanto, a falta de resolução em tempo
hábil fere princípio constitucional.
Entrar em recorrência ao STF quando remete ao descumprimento da Constituição
federal por muita das vezes pode ser uma solução, mas vinculando ao habeas corpus é agir de
forma incoerente devido a tal problemática não se resolver com criação de leis e multas
aplicadas ou qualquer método relacionado a esses.
A presente inconstitucionalidade temporal deve ser resolvida com o aumento de
magistrados, caso contrário haverá percepção de injustiça que traz mais incerteza a real
percepção de segurança por parte da sociedade. O Estado tem o dever de prestar justiça de
forma hábil e destravar a lentidão dos processos para o bem dos julgados e do bem social.
Diante do exposto, pode-se afirmar que a ferramenta habeas corpus é de suma eficiência
para os brasileiros elencando um direito fundamental previsto na constituição federal brasileira.
Segundo SOUZA (2017), o habeas corpus a princípio deve ser julgado em prazo
determinado por se tratar de direito de ir e vir, entretanto, com o atraso nos julgamentos, dá-se
uma percepção de fragilidade ao instrumento.
Geralmente, quando a um descumprimento da constituição federal é comum a
recorrência do STF, entretanto vinculado ao habeas corpus é necessário o aumento da esfera
judiciária para julgá-los condenados de forma hábil desfigurando a lentidão nos processos.
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CONCLUSÃO
Diante do exposto, pode-se concluir que o déficit de magistrados no Judiciário
impossibilita o andamento célere dos processos, causando a lentidão protelatória nos processos
de Habeas corpus e consequentemente, a escassez da justiça hábil, base contextual da
constituição federal, contrariando o princípio da isonomia que nela expressa que a lei deve ser
aplicada de forma igualitária entre as pessoas.
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Resumo: O esforço desprendido nesse trabalho, visa demonstrar as nuances ligadas a reserva
institucional e as prerrogativas consagradas aos poderes tripartites, promovidas pela
Constituição de 1988, e suas possíveis interferências. Demonstrando os excessos cometidos, ao
ponto de tencionar ao máximo os filamentos elásticos que constituem a utilização dos limites e
controles do direito consagrado, dentro de fatores complexos políticos. Sendo a produção
concebida, dada por meio de pesquisa profunda na literatura, dados públicos e conteúdos
jornalísticos disponíveis.
Palavras-chave: Reserva Institucional; Jogo Duro Constitucional; Poderes Constitucionais.
EXCESSIVE POWERS - INSTITUTIONAL POLITICAL REVANCHISM
Abstract: The effort unleashed in this work aims to demonstrate the nuances linked to
institutional reserve and the prerogatives consecrated to tripartite powers, promoted by the 1988
Constitution, and its possible interferences. Demonstrating the excesses committed to the point
of straining as much as possible the elastic strands that constitute the use of the limits and
controls of established law, within complex political factors. Being the production conceived,
given through deep research in literature, public data, and journalistic content available.
Keywords: Institutional Reserve; Constitutional Hard Game; Constitutional Powers.
INTRODUÇÃO
Por força das hordas resultantes do não estabelecimento de pactos políticos acertados
com os demais poderes, que envolve a forma costumeira de coalisão e do aspecto balanceado
de oposição, que possibilitam ou não, o enrijecimento e travamento do aparelho público,
enredada no seio íntimo político-histórico brasileiro a décadas. Surgem inevitáveis dificuldades
de se manter o equilíbrio entre as forças institucionais, alçando patamares que obrigam os altos
escalões dos poderes constituídos, a esgotarem suas prerrogativas concebidas por lei, deixando
de lado o comedimento e os limites de direitos legais. Tais condutas são conhecidas por violar
o instituto da Reserva Institucional ou fomentar o Jogo Duro Constitucional. Sendo nada mais
do que o esgotamento do rol de ferramentas e recursos contidos no ordenamento jurídico, por
parte das autoridades e agentes públicos/políticos que as detêm, promovendo a instabilidade na
coexistência entre as esferas de poder, descrevendo situações desvirtuadas, onde tais
mecanismos são utilizados de forma indevida, mesmo que estejam em pleno acordo com o os
preceitos legais in voga, como forma de combate e revanchismo político entre as partes.
Aspectos políticos e legais - limites constitucionais tensionados
Normalmente é visível no campo político brasileiro, o acirramento que circunda o
processo e a rotina política, se tornando muito comum instabilidades ligadas entre os poderes,
principalmente quando se analisa as condutas que favoreçam o chefe do poder executivo
federal, que necessita propor e ver aprovadas medidas que fomentem e alicercem seu plano de
governo ou suas reformas, dependendo fortemente da articulação com o poder legislativo, que
não sairá desprestigiado dessa relação. O que gera certo ineditismo, de toda a conjuntura
política, está na presença marcante, já sentida nos últimos anos, do protagonismo estabelecido
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pelo Poder Judiciário. Principalmente pelos apelos políticos por meio do uso exacerbado da
judicialização.
Nota-se com extrema frequência que a relação entre essas figuras constitucionais, tem a
muito se digladiando, forçando as suas prerrogativas a ponto de desenvolverem interferências
em suas atribuições mais essenciais e particulares. Tendo com isso, inúmeras decisões que soam
como represálias e aberrações, que produzem implicações que avançam além dos limiares do
interesse público, e adentram ao mérito de fatos políticos.
MATERIAL E MÉTODOS
Por intermédio de dados coletados, verifica-se a frequência utilizada por parte do Poder
Executivo Federal, de Medidas Provisórias, e para ser criado um referencial de análise, cita-se
também os dados referentes aos Projetos de Leis Ordinárias e Projetos de Lei Complementares.
Informações essas do ano 2019:
PL PLP MPV 2019
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Figura 1. Projetos de autoria do Poder Executivo Federal.
Fonte: Elaborado pelo Autor (2021).

Conforme análise rápida do Gráfico 1, resta cristalino a forma com que o Poder
Executivo no ano de 2019 utilizou de suas prerrogativas no que encube a utilização do recurso
das MPV’s. Leva-se em consideração o número de medidas provisórias, (previsão no artigo 62,
caput da CF/88), descrevendo que em situações excepcionais (relevância e urgência), o
Presidente da República poderá expedir Medida Provisória com força de lei, cabendo submissão
de forma tempestiva apreciação legislativa. Caso for inserida em uma plataforma comparativa,
torna muito além do que foi de fato proposto em termos de Projetos de Lei e Projetos de Lei
Complementares. Outro fator digno de nota, está no fato de que em 2019, o país não estava
travando conflitos sanitários contra a futura instalada moléstia da Covid-19, não sendo afligida
a população brasileira, até então. Parte significante das MPV’s expedidas, se traduzem em ações
de cunho administrativo.
Outro fato a ser levado a reflexão, está na discrepância em torno das MPV’s versus
PL/PLP propostas pelo Governo. Pois em 2019 a quantidade de MPV’s (48), em comparação
aos demais projetos de lei PL (24) e PLP (5), que seguem rito processual legislativo diferente,
é extremamente maior, o que resultou em transformação de mais matérias oriundas das MPV’s,
em norma jurídica (22). Quanto que os Projetos de Leis e Projetos de Leis Complementares,
além de terem sido propostos de forma diminuta, sofreram ínfimas transformações em norma
jurídica PL (3) e PLP (0). Outra informação a ser observada, está na perca de eficácia das
MPV’s. Em conformidade com CF/88 em seu artigo 62 §3° e §7°, devendo elas serem de
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imediato encaminhadas ao Congresso Nacional para apreciação, cabendo sua duração de
sessenta dias, podendo ser prorrogada uma única vez pelo mesmo período. Quando se defronta
com essa afirmação legal imposta, verifica-se a peculiaridade em torno da perca de eficácia,
pois de acordo com o Gráfico1 demonstra, no ano de 2019, das quarenta e oito MPV’s editadas,
vinte e quatro delas perderam a eficácia, tendo sucumbido por inanição legislativa em torno
dessas matérias.
Verifica-se com base no levantamento realizado pelo Correio da Manhã, que enumera
a soma de 123 medidas judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal – STF em desfavor
da União. O período utilizado na pesquisa, parte de março de 2020 a agosto de 2021. A pesquisa
demonstra um montante de ações judiciais do alto escalão do Poder Judiciário que dentre
algumas, soam com certas “invasões” ou propriamente “usurpações” de competências. As
interferências aparentes, se destonam de todo o caráter de análise final jurídica e deturbam o
Princípio da Inafastabilidade Jurídica. Pois parte delas, dizem respeito desde a nomeações
executivas até expedientes que tratam de rotinas administrativas. São uma gama de ações que
forçam o próprio STF a tratar de assuntos ordinários, o que na prática, demonstra aparente
centralização ou forçosa participação política.
CONCLUSÕES E DISCUSSÃO
Os destaques apresentados nas searas dos poderes federais, demonstram tentativas
robustas ou a efetiva movimentação política dos atores institucionais. De um lado é visto o
Poder Executivo expedindo de forma desmedida Medidas Provisórias, de modo a banalizar esse
recurso constitucional. Onde ao mesmo tempo em que diminui a atuação do legislador federal
de imediato, o força em prazo tempestivo a apreciar matérias de interesse da União, pois
conforme artigo 62 da CF/88, o Congresso deverá analisar o texto em até quarenta e cinco dias
contados a partir da publicação da MPV. Caso não ocorra, a mesma entrará automaticamente
em caráter de urgência, em cada Casa (Câmara Federal e Senado Federal), sobrestando a pauta,
o que em tese tem o condão de travar a apreciação de textos estranhos a MPV, priorizando-a.
Ignorando negociações e desgastes políticos.
Do Outro, mostra-se enorme lentidão e procrastinação por parte do Legislativo, onde
conforme a Figura 1, em 2019, textos de iniciativa do Executivo, incluindo neste bojo as
MPV’s, PL e PLP, não conseguiram obter de forma célere, as tramitações e inclusões nas pautas
de votações, perdendo eficácia em alguns momentos as MPV’s, por conta do decurso do tempo.
Demonstra-se com essa lentidão, tentativa do Legislativo em retardar as atuações do Governo
Federal. Deve-se verificar que a ausência ou diminuta atuação do legislador federal, pode-se
conjecturar uma forma de trazer o Governo e o seus correligionários a mesa de negociações. O
temido “toma lá dá cá”, aspirando cooptação política.
E por último vemos um Poder Judiciário, por meio do STF, forçando a entrada dentro
do ringue político-partidário. Em suas decisões anômalas, travando embates cada vez
audaciosos em face aos demais poderes, porém com sua mira acertada no Palacio do Planalto,
interferindo até mesmo em expedientes administrativos.
Convenciona-se temer tais atuações desmedidas entre os poderes brasileiros, pois
demonstra fortes indícios de usurpações de competência, extrapolação de limites
constitucionais e defesa de interesses escusos. Essa rincha desenvolvida, gera uma atmosfera
de incerteza e grande descrédito a instituições. Remonta-se tais atitudes a expressão “terra sem
lei”, pois aqueles incumbidos em proteger o ordenamento jurídico, as instituições e a própria
democracia, se embrenham em uma disputa mesquinha, respingando na população e na opinião
pública, maculando todo o espírito do estado democrático de direito.
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DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DO
EVENTO
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A realização desta terceira edição foi repleta de desafios. A começar pela divulgação
do evento. Tivemos um tempo curto para planejarmos, divulgarmos e realizarmos. Isso
implicou em um número muito reduzido de trabalhos submetidos. Outro fator importante
correlacionado a baixa submissão de trabalhos foi o prolongamento da pandemia do COVID19. Em novembro já tínhamos voltado às aulas presenciais, no entanto muitos preferiram
permanecer em casa. Isso dificultou o trabalho de orientação por parte dos orientadores e
desestimulou os acadêmicos. Por fim, o último entrave consiste na falta de estímulos dos
docentes em produzir artigo científicos.
Naturalmente, essas são teses que conduzem a reflexões sobre a forma de gestão das
organizações públicas e privadas. Ou seja, há realmente a consciência que a iniciação científica,
ou mesmo as publicações científicas são essenciais às universidades, institutos e faculdades?
Nesta edição foram distribuídos R$ 1000,00 em premiações. Mesmo assim tivemos 13
trabalhos submetidos e 12 trabalhos aprovados.
Os trabalhos aprovados e apresentados no dia 11 de novembro de 2021 constam nestes
Anais da III Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da Faculdade de Iporá. Na ocasião
das apresentações optou-se pelo emprego da plataforma “Gloogle Meet” para favorecer a
interação entre apresentadores e avaliadores. Foram criadas 2 seções para receber as
apresentações. Cada seção contava com um coordenador de sala e 2 avaliadores de áreas
distintas.
Os autores dispuseram de 5 a 10 minutos para apresentar seus trabalhos, sendo dado 5
minutos para interação com os avaliadores.
Ao longo das apresentações os avaliadores preenchiam as fichas de avaliação de cada
trabalho apresentado, de forma tal que foram premiadas as 3 melhores apresentações do evento.
Tabela 1. Lista do título dos trabalhos com as melhores apresentações desta edição
Classificação
Área
Título
Produtividade do tomate de mesa e
1º
Agrárias
industrial em goiás: uma análise
estatística comparativa
Sistema de bombeamento com energia
2º
Inovação Tecnológica
solar fotovoltaica para a agricultura
familiar
Análise de viabilidade financeira de
3º
Inovação Tecnológica um sistema de bombeamento de água
operado com energia fotovoltaica
Tratamento de diferentes porções dos
colmos de capim vetiver com
3º
Agrárias
fertilizante organamineral para a
produção de mudas
*Todos os trabalhos tiveram pelo menos 2 avaliadores.

A premiação tem como objetivo incentivar os acadêmicos a produzirem artigos
científicos. Cabe destacar que o propósito da publicação neste evento, não é somente atrair
trabalhos originais com mérito científico digno de prêmios e méritos, mas principalmente
proporcionar ao acadêmico uma experiência com a escrita científica e com a crítica a ela
associada. Desta forma, entendemos que a missão do evento foi alcançada.
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Avaliação dos participantes
Foram contabilizadas 7 avaliações. Apesar do baixo número de avaliações realizadas
decidimos registra-las mesmo assim, seguem:

Figura 1. Avaliação da III Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica da Faculdade de Iporá.
Pelo número de avaliações não podemos extrair conclusões, mas indicativos de
avaliação. Neste contexto, recomendamos o emprego de outra plataforma para condução dos
trabalhos orais.
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Observa-se, de forma geral, uma grande diminuição do volume de trabalhos do II
JICTFAI para o referido evento
Por fim, registramos as sugestões dos participantes, a saber:
1- Parabéns por atenderem prontamente as dúvidas dos participantes
2- Parabéns a todos, a professora Bianca pela forma como conduziu as intervenções
deixando assim os que iriam apresentar ficarem tranquilos, pois de forma educada e
compassiva se destacou.
3- Acredito que todos os alunos que forem apresentarem entrarem na sala ao mesmo
tempo. Para não correr o risco de ficar sem ninguém para apresentar.
4- Que continue às apresentações online, pois ano que vem eu irei apresentar .
5- Parabéns
6- Excelente organização do evento! A plataforma de apresentação google meet precisa
ser repensada para que não haja interrupções das apresentações.
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