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APRESENTAÇÃO 

 

A agricultura e a pecuária passaram na atual contemporaneidade por fases de 

evolução e adequação, saindo de um modelo de agricultura baseado no modo de produção 

agroecológico para um modelo mais tecnificado e dependente de insumos agroquímicos, 

implementos e maquinários agrícolas, tendo por base os pacotes tecnológicos da chamada 

Revolução Verde que foi tão amplamente difundida a partir da segunda metade do século 

XX, no Brasil e no mundo. Criou-se modelos técnicos de produções agropecuários baseados 

na monocultura e pecuária tanto intensiva como extensiva produtoras de royalties. Surge a 

partir de então uma pergunta, tais modelos foram ou são realmente sustentáveis a partir do 

tripé econômico, social e ambiental?  

No sentido de avançarmos nas atualizações das pesquisas científicas tão necessárias 

para o universo das ciências agrárias - Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária - tem-

se neste livro uma série de trabalhos acadêmicos que buscam apresentar avanços 

significativos que possam ampliar e vir a contribuir com o desenvolvimento do universo 

agrário, servindo de base para trabalhos correlatos, tornando a grande área das ciências 

agrárias um universo mais equilibrado e ambientalmente sustentável. Tenham uma boa 

leitura! 

 

Everton Nogueira Silva 

Luis de França Camboim Neto 
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RESUMO 

Os subprodutos da indústria cafeeira podem ser fontes de 
moléculas bioativas que poderão ser utilizadas na indústria, 
tornando-se uma opção sustentável para a obtenção das mesmas. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar e avaliar a 
atividade antioxidante de extratos aquosos de subprodutos da 
indústria cafeeira. Foram utilizados subprodutos produzidos na 
Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, Cooxupé 
(Guaxupé-MG), codificados como PVA e RA44. Foram analisados 
os seguintes parâmetros: composição centesimal e mineral, ácidos 
graxos, compostos fenólicos, pH, índice de acidez e peróxido, 
estabilidade oxidativa e atividade antioxidante. O teor de proteína 
bruta ficou entre 8,0% e o extrato etéreo foi em torno de 2,0%. 
Para os açúcares totais, o teor do extrato RA44 foi 8,18% e do 
extrato PVA foi de 4,03%. RA44 apresentou maior variedade em 
ácidos graxos, 14 no total, enquanto PVA apresentou 9 tipos de 
ácidos graxos diferentes. Detectaram-se 9 minerais, sendo os 
maiores teores para ferro, zinco, manganês, cobre e potássio. O pH 
encontrado de 5,78 para o PVA e 5,63 para o RA44. O índice de 
acidez foi de 4,73 e 4,93 mg NaOH/g para PVA e RA44, 
respectivamente. O índice de peróxido foi nulo. Os extratos 
apresentaram estabilidade oxidativa em torno de 496 dias. O 
extrato RA44 apresentou teor de compostos fenólicos totais maior 
(6,62 g AG/100g) que o extrato PVA (6,05 g AG/100g). Para o 

http://lattes.cnpq.br/5091628420765230
https://orcid.org/0000-0002-4286-0952
http://lattes.cnpq.br/6516064880031804
http://lattes.cnpq.br/2539281202461641
http://lattes.cnpq.br/3783163754266881
http://lattes.cnpq.br/8921922898103482
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ácido clorogênico, o maior teor foi para o extrato PVA, já para a 
cafeína, o maior teor para o extrato RA44. Verificou-se que o teor 
de vitamina C para o PVA foi o dobro do que o teor encontrado 
para o RA44. Para atividade antioxidante, a amostra PVA 
apresentou menor IC50 (76,70 µg/mL) que RA44 (129,02 µg/mL). 
Esses resultados abrem perspectivas para o uso do PVA e RA44 
como ingredientes de novos produtos. 

  

  

 

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF 
EXTRACTS FROM COFFEE INDUSTRY BY-PRODUCTS 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Bioactive compounds 

Caffeine 

Phenolic compounds 

Chlorogenic acid 

Coffee 

By-products of the coffee industry can be sources of bioactive 
molecules that can be used in industry, making it a sustainable 
option for obtaining them. Thus, the objective of this work was to 
characterize and evaluate the antioxidant activity of aqueous 
extracts from by-products of the coffee industry. By-products 
produced at the Regional Cooperative of Coffee Growers in 
Guaxupé, MG, coded as PVA and RA44 were used. The following 
parameters were analyzed: chemical and mineral composition, fatty 
acids, phenolic compounds, pH, acidity and peroxide index, 
oxidative stability and antioxidant activity. The crude protein 
content was between 8.0% and the ether extract was around 2.0%. 
For total sugars, the content of the RA44 extract was 8.18% and 
the PVA extract was 4.03%. RA44 presented a greater variety in 
fatty acids, 14 in total, while PVA presented 9 different types of 
fatty acids. Nine minerals were detected, with the highest levels for 
iron, zinc, manganese, copper and potassium. The pH found was 
5.78 for PVA and 5.63 for RA44. The acidity index was 4.73 and 
4.93 mg NaOH / g for PVA and RA44, respectively. The RA44 
extract had a higher content of total phenolic compounds (6.62 g 
AG / 100g) than the PVA extract (6.05 g AG / 100g). For 
chlorogenic acid, the highest content was for PVA extract, while 
for caffeine, the highest content was for RA44 extract. It was found 
that the vitamin C content for PVA was twice as high as the 
content found for RA44. For antioxidant activity, the PVA sample 
showed a lower IC50 (76.70 µg / mL) than RA44 (129.02 µg / mL). 
These results open perspectives for the use of PVA and RA44 as 
ingredients of new products. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O café é uma das plantas mais consumidas e estudadas ao redor do mundo pelos 

seus compostos bioativos. Os países que mais consomem café no mundo são os Estados 

Unidos e o Brasil, com um consumo de aproximadamente 25 a 20 milhões de sacas, 

respectivamente. O café é uma das 5 mercadorias mais exportadas pelos países em 
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desenvolvimento no mundo, sendo um produto base da economia brasileira, cuja produção 

em 2020 totalizou uma área cultivada de 2,16 milhões de hectares. (SAMOGGLA; RIEDEL, 

2018).  A grande produção e consumo de café no Brasil levam a geração de uma enorme 

quantidade de subprodutos, que representam perda de matéria-prima e energia e, se dispostos 

inadequadamente, podem gerar um problema ambiental devido ao grande acúmulo de 

matéria orgânica no meio ambiente. Apesar da grande quantidade de resíduos gerados, 

apenas uma pequena porcentagem é aproveitada em razão do desconhecimento do potencial 

de sua reutilização. 

O grão de café possui uma grande variedade de minerais, aminoácidos, lipídios, 

açúcares, vitaminas, cafeína e em maior quantidade que todos os demais componentes, os 

ácidos clorogênicos, que são os principais compostos bioativos presentes no café (MELO et 

al., 2011). Estes compostos são relacionados às atividades antioxidante, anti-inflamatória, 

hipoglicêmica, hipolipidêmica e prebiótica. Portanto, o subproduto gerado após a extração 

do óleo em grãos de café, denominado de “torta”, é uma potencial fonte de muitos desses 

compostos benéficos à saúde humana (BAE et al., 2014; IRIONDO-DEHOND et al., 2020). 

A reutilização dos subprodutos provenientes da cadeira produtiva do café pode ser 

fundamentada na existência de compostos fenólicos, tais como o ácido clorogênico e cafeico, 

com propriedades antioxidantes (BALASUNDRAM et al., 2006). Tais compostos 

apresentam valor agregado potencial, podendo ser utilizados como ingredientes funcionais 

na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética.  

O primeiro passo para determinar o valor nutritivo de produtos alternativos é a 

análise da composição química, pois por meio da mesma, determina-se se há condições deste 

produto ser potencialmente utilizado (PIMENTA et al., 2011). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar os extratos aquosos de 

subprodutos da indústria cafeeira por meio da sua composição centesimal e teor de 

compostos bioativos, bem como avaliar o seu potencial antioxidante in vitro. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material 

 

Foram utilizados subprodutos produzidos em grande escala na Cooperativa Regional 

de Cafeicultores em Guaxupé, Cooxupé (Guaxupé-MG), sendo estes codificados como PVA 
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e RA44. Tais subprodutos, tanto conhecidos como “torta”, foram provenientes da extração 

do óleo de grãos não utilizados no processamento do café. 

 

2.2 Preparo dos extratos aquosos 

 

Foram pesados 20 kg de resíduos e adicionados 100 L de água. A extração foi feita 

padronizando-se o tempo até atingir o ponto de ebulição e pressão de 100 KPa. Em seguida, 

o extrato foi centrifugado e concentrado até 50º Brix. 

 

2.3 Composição centesimal e minerais 

 

O teor de umidade, proteínas, lipídeos e açúcares totais foram determinados em 

triplicata seguindo IAL (2008). Os minerais foram determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica (IAL, 2008). 

 

2.4 Perfil e teor de ácidos graxos  

 

Após a extração dos lipídeos, seguiu-se com o preparo dos ésteres metílicos de ácidos 

graxos. Foram pesados cerca de 100 mg da amostra em tubo de centrífuga de 20 mL com 

tampa. Foram adicionados 2 mL de n-hexano e em seguida 0,2 mL de solução metanólica de 

KOH 2 M. O tubo foi fechado e agitado em vortex por 30 seg. Foram adicionados 3 mL de 

solução saturada de cloreto de sódio. A mistura foi deixada em repouso até a separação das 

fases. A fase superior foi utilizada para a análise por cromatografia em fase gasosa. Foi 

utilizado cromatógrafo gasoso com as seguintes condições operacionais: coluna Supelco 

2560 com dimensões de 10m x 0,25mm x 0,2 µm; programação da temperatura da coluna 

para 45 °C por 4 min, primeira rampa de 13 °C/min até 175 °C (27 min), segunda rampa de 

4 °C/min até 215 °C (35 min), temperatura do injetor 220 °C, temperatura do detector 220 

°C e razão de divisão da amostra 1:50. Foi injetado 1 μL da amostra no cromatógrafo 

utilizando microsseringa de 10 μL. Os picos foram identificados por comparação com os 

tempos de retenção dos padrões de ésteres metílicos com os componentes separados da 

amostra, utilizando-se o software YL-Clarity (IAL, 2008). 
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2.5 Teor de compostos fenólicos 

 

Uma alíquota de cada um dos extratos (25 µL) a 0,1 mg/mL foi misturada com 125 

µL do reagente Folin-Ciocalteau (diluído em água destilada 1:10) e 100 µL de Na2CO3 (4% 

m/v em água destilada). Após 2 h de incubação ao abrigo da luz e à temperatura ambiente, 

a absorbância foi medida em espectrofotômetro a 740 nm. Os resultados do teor de 

compostos fenólicos totais foram expressos como equivalentes de ácido gálico (mg AG/g), 

calculados por meio de uma curva construída com concentrações que variaram de 5 a 100 

µg/mL (SINGLETON; ORTHOFER; LAMUELA-RAVENTOS, 1999). 

 

2.6 Teor de ácido clorogênico, cafeína e vitamina C por cromatografia líquida 

 

As análises por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência foram feitas injetando-se 

dois microlitros de cada extrato em um cromatógrafo líquido, marca Waters, acoplado a um 

detector de arranjo de fotodiodos a 240 nm e uma coluna Waters Acquity UPLC BHE C18 

(2,1 x 100 mm), com tamanho da partícula 1,7µm. A fase móvel utilizada foi água/ácido 

acético (99,5 : 0,5 v/v) (solvente A) e água/ácido ácetico/n-butanol (92,5:0,5:7 v/v) (solvente 

B). O fluxo foi de 0,45mL/min.  O gradiente utilizado foi o seguinte: 10% solvente A (24 s); 

5% de A (até 2 min e 24 s); 5% de A (3 min e 24 s); 1% de A (até 3 min e 30 s); 1% de A (4 

min e 30 s); 5% de A (até 4 min e 48 s); 5% de A (4 min e 54 s); 10% de A (até 8 min). A 

coluna foi mantida a uma temperatura constante de 40 ºC e os cromatogramas foram 

processados utilizando o software Empower PRO. Os compostos foram identificados pelo 

espectro de absorção na região ultravioleta, utilizando os recursos do detector de arranjo de 

fotodiodos, pela comparação do tempo de retenção e co-cromatografia de padrões. Foram 

utilizados os padrões autênticos de ácido clorogênico, cafeína e ácido ascórbico. 

 

2.7 Medida do pH 

 

A medida do pH foi realizada por meio de potenciômetro digital Digimed, sendo 

utilizados 10 g de amostra e 100 mL de água destilada (IAL, 2008). 
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2.8 Índice de Acidez 

 

 Foram pesados 2 g da amostra e adicionados 25 mL de solução de éter-álcool (2:1). 

Em seguida, adicionaram-se duas gotas do indicador fenolftaleína. A titulação foi feita com 

solução de hidróxido de sódio 0,1 M até o aparecimento da coloração rósea, persistente por 

30 segundos (IAL, 2008). 

 

2.9 Índice de Peróxido 

 

 Foram pesados 5 g da amostra e adicionados 30 mL da solução ácido acético-

clorofórmio (3:2). Em seguida, 0,5 mL de solução saturada de KI foram adicionados e 

deixado em repouso ao abrigo da luz por um minuto. Acrescentou-se 30 mL de água e 

titulou-se com solução de tiossulfato de sódio 0,1 N, com constante agitação, até que a 

coloração amarela tenha quase desaparecido. Por fim, foram adicionados 0,5 mL de solução 

de amido indicadora e continuou-se com a titulação até o completo desaparecimento da 

coloração azul (IAL, 2008). 

  

2.10 Estimativa de vida útil por estabilidade oxidativa  

 

 Amostras de 50 mL dos extratos aquosos PVA e RA44 foram inseridas no 

equipamento Oxipres, Mikrolab Asrhus, à temperatura de 100 ºC e pressão de oxigênio de 

0,5 MPa (DANISCO, 2007). As leituras do decaimento da pressão de oxigênio, causada pela 

reação deste elemento com radicais livres produzidos pela oxidação da amostra, compuseram 

a curva que, traçada em função do tempo, permitiu a determinação do período de indução e 

a extensão de vida útil, calculados pelo software do próprio equipamento.  

 

2.11 Atividade antioxidante pelo sequestro de radical livre DPPH 

 

Diferentes concentrações das amostras (entre 400 e 1,56 µg/mL, em diluição 

seriada de razão 2) em uma solução etanólica (200 µL) foram misturados com 50 µL de 

DPPH (0,5 mM, diluído em etanol). Depois da incubação por 30 min, ao abrigo da luz, em 

temperatura ambiente, a absorbância foi medida em 517 nm. O branco foi composto por 

todos os reagentes, exceto os extratos. Ácido ascórbico e BHT foram utilizados como 
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controle positivo. A propriedade de sequestro foi calculada em porcentagem de radicais 

DPPH sequestrados, usando a seguinte equação: Sequestro de radical DPPH (%) = 

[(absorbância do branco – absorbância da amostra)/ (absorbância branco)] x 100. Os valores 

foram apresentados como média das análises em triplicata. O valor EC50 é a concentração 

efetiva que pode sequestrar 50% dos radicais DPPH da solução (YEN et al., 2005). 

 

2.12 Análise Estatística 

 

Como o objetivo do trabalho foi caracterizar os extratos aquosos, a análise 

estatística foi realizada somente para a análise do potencial antioxidante pelo sequestro de 

radical livre DPPH, para a comparação da atividade dos extratos frente aos padrões. A 

avaliação estatística dos resultados foi realizada por meio do software SISVAR 5,3, pela análise 

de variância (ANAVA) e aplicado o Teste de Scott-Knott para observar as diferenças 

significativas entre os valores médios (p< 0,05) (SCOTT; KNOTT, 1974).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi possível observar para a composição centesimal que para umidade, proteína e 

lipídeos, os teores apresentaram-se semelhantes entre as amostras (Tabela 1). O teor de 

proteína bruta ficou entre 8,0% e o extrato etéreo foi em torno de 2,0%. Já para os açúcares 

totais, observou-se que o teor do extrato aquoso RA44 foi aproximadamente o dobro 

(8,18%) com relação ao extrato aquoso PVA (4,03%). 

 

Tabela 1 - Composição centesimal dos extratos aquosos PVA e RA44. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

*Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão. 

 

De acordo com Vasconcelos et al. (2005), o grão identificado como PVA 

apresentou 14,72% de proteína e 8,30% de lipídeos. Os resultados encontrados na 

Análises *PVA *RA44 

Umidade e voláteis (%) 53,67 ± 0,4 51,84 ± 0,2 

Proteína bruta (%) 8,67 ± 0,3 8,71 ± 0,1 

Extrato etéreo (%) 2,08 ± 0,0 2,10 ± 0,0 

Açúcares totais (%) 4,03 ± 0,6 8,18 ± 0,1 
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composição centesimal dos extratos aquosos dos subprodutos PVA e RA44 são inferiores 

aos encontrados para o grão de café in natura.  Esse fato era esperado, já que o material foi 

submetido à outros processamentos, como a extração de óleo. 

O grão de café verde possui alto teor de carboidratos (em torno de 60% do peso 

seco) incluindo polissacarídeos solúveis e insolúveis.  O teor de lipídeos é entre 8-18% (peso 

seco), com Arábicas sendo significativamente maior que Robustas. Proteínas, peptídeos e 

aminoácidos livres somam entre 9-16% (peso seco), sendo os principais aminoácidos a 

asparagina, ácido glutâmico, alanina, ácido aspártico e lisina (LUDWIG et al., 2014). 

A Tabela 2 descreve o perfil de ácidos graxos dos extratos aquosos PVA e RA44. 

Foi possível observar que o RA44 apresentou maior variedade em ácidos graxos, 14 no total, 

sendo 7 saturados e 7 insaturados. Já o PVA apresentou 9 tipos de ácidos graxos diferentes, 

sendo 5 saturados e 4 insaturados. 

Com relação aos ácidos graxos saturados, o RA44 apresentou maior teor, sendo o 

ácido esteárico (C18:0), o majoritário. Para o PVA, o ácido graxo detectado em maior teor 

foi o ácido palmítico (C16:0). 

Para os insaturados, o maior teor encontrado foi para o PVA (1,79%). Dentre os 

ácidos graxos monoinsturados, o ácido oleico foi o encontrado em maior teor, em ambas 

amostras. Nos poli-insaturados, o ácido linoleico foi o majoritário, sendo seu teor no PVA 3 

vezes maior que no RA44. 
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Tabela 2 -  Perfil de ácidos graxos dos extratos aquosos PVA e RA44. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Apesar da matéria prima utilizada na elaboração dos extratos aquosos ter passado 

previamente pelo processo de extração de óleo, pode-se observar que os sub-produtos 

resultantes ainda possuem ácidos graxos considerados importantes, como o palmítico, oleico, 

linoleico e linolênico. Os lipídeos constituem cerca de 7-17% do peso seco do café, dos quais 

75% são triglicerídeos e os outros lipídeos são esteróis (estigmasterol, sitosterol) e ácidos 

graxos, como o linoleico, linolênico, oleico, palmítico, araquídico e behenico (CORNELIO-

SANTIAGO et al., 2017). 

Com relação à composição mineral dos extratos, detectaram-se 9 minerais, sendo 

os maiores teores quantificados para ferro, zinco, manganês, cobre e potássio. Os teores de 

cobre e zinco encontrados no extrato RA44 foram o dobro dos teores encontrados para o 

extrato PVA (Tabela 3). 

 

 

Análises PVA RA44 

Gorduras Saturadas (%) 0,76 1,05 

Ác. Mirístico (C14:0) 0,01 0,09 

Ác. Pentadecanóico (C15:0) 0,00 0,02 

Ác. Palmítico (C16:0) 0,57 0,02 

Ác. Margárico (C17:0) 0,00 0,01 

Ác. Esteárico (C18:0) 0,12 0,74 

Ác. Araquídico (C20:0) 0,05 0,01 

Ác. Behênico (C22:0) 0,01 0,16 

Gorduras Insaturadas (%) 1,79 1,13 

Gorduras Monoinsaturadas (%) 0,42 0,51 

Ác. Palmitoléico (C16:1) 0,00 0,10 

Ác. Oléico (C18:1n9c) 0,41 0,37 

Ác cis-Eicosenóico (C20:1) 0,01 0,04 

Gorduras Poli-insaturadas (%) 1,37 0,62 

Ác. Linoleico (C18:2n6c) 1,17 0,37 

Ác. Linolênico (C18:3n3) 0,00 0,03 

Ác. Araquidônico (C20:4n6) 0,00 0,02 

Ác. Cis-Docosahexaenóico DHA (C22:6n3) 0,20 0,20 

Gorduras Trans 0,00 0,00 
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Tabela 3 - Composição mineral dos extratos aquosos PVA e RA44. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A composição mineral do grão pode variar com o estado nutricional do cafeeiro 

(MALTA et al., 2003).  De acordo com Barcelos et al. (2001), a polpa do café apresentou 

teor de minerais totais de 8,5%. Foram encontrados valores de 1240 mg/kg para o ferro, 

21,30 mg/kg para o zinco, 71,54 mg/kg para o manganês, 0,37% para cálcio, 0,17% para 

fósforo e 0,18% para manganês. Não foram encontrados na literatura pesquisada trabalhos 

que abordem a composição mineral do grão de café. 

Os extratos aquosos PVA e RA44 tiveram o pH, índice de acidez e índice de 

peróxido analisados (Tabela 4). O pH encontrado em ambas amostras foi levemente ácido, 

de 5,78 para o PVA e 5,63 para o RA44. O índice de acidez foi de 4,73 e 4,93 mg NaOH/g 

para PVA e RA44, respectivamente. O índice de peróxido foi nulo, não sendo detectados 

peróxidos ou outras substâncias resultantes da oxidação de gorduras. Os extratos aquosos 

apresentaram estabilidade oxidativa pelo método Oxipres semelhantes, em torno de 496 dias. 

 
Tabela 4 - Caracterização físico-química e estabilidade oxidativa dos extratos aquosos 

PVA e RA44. 

  

Fonte: dados da pesquisa 

*Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão. 

 

Análises PVA RA44 

Cálcio (%) 0,08 0,08 

Fósforo (%) 0,53 0,09 

Potássio (%) 5,32 4,70 

Magnésio (%) 0,22 0,23 

Cobre (mg/kg) 8,96 16,40 

Cobalto (mg/kg) <5,00 <5,00 

Manganês (mg/kg) 6,93 14,50 

Ferro (mg/kg) 36,22 28,16 

Zinco (mg/kg) 10,18 24,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises *PVA *RA44 

pH 5,78 ± 0,0 5,63 ± 0,0 

Índice de Acidez (mg NaOH/g) 4,73 ± 0,4 4,93 ± 0,3 

Índice de Peróxido (meq/ kg gordura) 0,00 0,00 

Estabilidade oxidativa – oxipres (dias) 497 496 
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Os estudos sobre pH em grão de café estão ligados à bebida e aceitação do produto 

pelo consumidor. Sivetz e Desrosier (1979) indicam que o pH ideal deve estar entre 4,95 a 

5,20 tornando o café palatável, sem excesso de amargor ou acidez. Siqueira et al., 2006 

encontraram o valor de pH de 5,88 para o grão de café cru. Não foram encontrados na 

literatura dados sobre pH em resíduos da indústria cafeeira. 

A determinação da acidez pode fornecer um dado importante na avaliação do estado 

de conservação do óleo (IAL, 2008). Siqueira et al. (2006) encontraram o valor de 2,5 mg 

NaOH/g em grão de café cru.  

O método do Oxipres também é considerado um método acelerado e o processo de 

oxidação é monitorado pelo consumo de oxigênio, o qual é registrado através das mudanças 

na pressão, em um recipiente hermeticamente fechado contendo este gás (RIBEIRO et al., 

2014). Os testes acelerados permitem estimar, de forma rápida, a estabilidade oxidativa de 

uma matéria graxa ou a eficácia “teórica” de um antioxidante isolado ou em associação. 

(Frankel et al., 1993). Deste modo, os testes de estabilidade acelerados assumem particular 

importância na rotina analítica. Não foram encontrados na literatura dados sobre estimativa 

de vida útil em produtos e resíduos da indústria cafeeira. 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5), pode-se verificar que o extrato 

aquoso RA44 apresentou teor de compostos fenólicos totais maior (6,62 g AG/100g) que o 

extrato aquoso PVA (6,05 g AG/100g). Estudos mostram que a concentração de polifenóis 

é baixa quando seus teores se encontram abaixo de 1g EAG/100 g; média, quando estão 

entre 1 e 5g EAG/100 g e alta, quando estão acima de 5g EAG/100 g (VASCO; RUALES; 

KAMAL-ELDIN, 2008). Diante disso, os resultados indicam que ambos extratos 

apresentam alto teor de polifenóis, sendo, portanto, interessantes fontes de compostos 

fenólicos. 

Para o ácido clorogênico, o maior teor foi para o extrato PVA, já para a cafeína, o 

maior teor para o extrato RA44. Para Iriondo-DeHond et al. (2020), a quantidade de cafeína 

em subprodutos da indústria cafeeira varia de 0,1% a 1,4%, corroborando com o resultado 

do presente trabalho. Além disso, verificou-se que o teor de vitamina C para o PVA foi o 

dobro do que o teor encontrado para o RA44. A vitamina C é um potente antioxidante, o 

que também possibilita o seu uso como conservante em alimentos em substituição a 

antioxidantes sintéticos. 
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Tabela 5 - Teor de compostos bioativos dos extratos aquosos PVA e RA44 

 

       Fonte: dados da pesquisa 

       *Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão. 

 

De acordo com Ludwig et al. (2014), o café verde contém uma variedade de (poli) 

fenóis em torno de 6-10% do peso seco, mais alto em Robustas do que em Arábicas. Os 

principais componentes são os ácidos cafeoilquínicos, especialmente o ácido clorogênico, 

seguido por teores mais baixos de ácidos feruloilquínicos e dicafeoilquínicos.  

A capacidade antioxidante é definida pela habilidade que alguns compostos 

redutores possuem para sequestrar os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e o 

desenvolvimento de algumas doenças (HALLIWELL, 2012). Atualmente, não existe um 

método oficial para determinar essa capacidade antioxidante em alimentos de origem vegetal 

e seus subprodutos, tendo em vista os vários mecanismos antioxidantes que podem ocorrer. 

Sendo assim, com relação ao potencial antioxidante, observou-se pela Tabela 7 que, para 

reduzir em 50% os radicais livres DPPH da solução, a amostra PVA necessitou de um menor 

teor quando comparada a RA44. O IC50 para o PVA foi de 76,70 µg/mL, pouco maior ao 

padrão BHT, que foi de 70,11 µg/mL. 

 

Tabela 7 - Potencial antioxidante (IC50 µg/mL) pelo método do sequestro de radical livre 
DPPH dos extratos aquosos PVA e RA44 e dos padrões hidroxibutiltolueno (BHT) e ácido 

ascórbico. 
Tratamentos IC50 µg/mL 

PVA 76,70 ± 0,3c 

RA44 129,02 ± 0,5d 

BHT 70,11 ± 0,2b 

Ácido Ascórbico 6,49 ± 0,1a 

Valores expressos como média (n=3) ± desvio padrão. Médias seguidas por letras diferentes são 

estatisticamente diferentes a 5% (Scott-Knott p<0,05). 

 

Compostos bioativos *PVA *RA44 

Fenólicos Totais (g AG/100 g) 6,05 6,62 

Ácido clorogênico (%) 1,64 1,49 

Cafeína (%) 0,90 1,54 

Vitamina C (mg/Kg) 62,75 30,51 
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Ambos extratos apresentaram em sua composição química alto teor de compostos 

fenólicos. Muitos fatores influenciam na atividade antioxidante dos compostos de natureza 

fenólica, em especial a posição de substituição e o número de grupos hidroxila (OH), as 

propriedades de outros grupos substituintes e a possibilidade de formação de ligações de 

hidrogênio (CHENG et al., 2003). Conforme detectado por CLAE (Tabela 5), os extratos 

contém em sua composição química o ácido clorogênico, que possui duas hidroxilas no anel 

benzênico. Isso pode explicar a expressiva atividade antioxidante apresentada no método 

DPPH (Tabela 7).  

Tanto o ácido clorogênico como a cafeína vêm sendo indicados como compostos 

com potencial atividade antioxidante. O ácido clorogênico tem uma contribuição majoritária 

na expressão de enzimas responsáveis pelas defesas antioxidantes endógenas e atividade 

anticarcinogênica através da inibição da DNA metiltransferase.  Já a cafeína aumenta a 

proteção contra os radicais livres, além de outras atividades biológicas como termogênica e 

lipolítica (BARCELOS et al., 2020; PEREIRA et al., 2020). 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Os resultados preliminares mostraram que os resíduos apresentam quantidades 

significativas de compostos bioativos, bem como atividade antioxidante in vitro, com destaque 

para o PVA. Esses resultados abrem perspectivas para o uso do PVA e RA44 como 

ingredientes de novos produtos, tanto para a indústria farmacêutica como de cosméticos, 

sendo fontes naturais de compostos bioativos com atividade antioxidante. Outra forma de 

aproveitamento possível é seu uso na agricultura, como fonte de defensivos agrícolas 

naturais. 
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RESUMO 

A seringueira, Hevea brasiliensis, é uma espécie arbórea nativa da 
Amazônia brasileira, mas que ultimamente tem seu cultivo 
amplamente expandido no sudeste do Brasil, especialmente no 
estado de São Paulo. A partir de 2012/13, uma doença 
caracterizada pela presença de lesões de 5-10 mm de diâmetro, com 
estromas escuros na face abaxial de folíolos maduros, e mancha 
clorótica na face adaxial, regularmente acompanhadas da presença 
de peritécios escuros, submersos, com ascósporos de 14-18 × 8-10 
µm, ou conídios de 10 - 15 × 3-5 µm, denominada de crosta negra 
foi regularmente observada em plantas localizadas em diversos 
municípios do estado de São Paulo. Os sintomas foram observados 
em plantas adultas, em diferentes regiões. Ataques severos 
provocaram a queda precoce das folhas doentes em algumas 
regiões. Análises foliares, assim como dos tecidos estromáticos, 
revelaram a presença de Phyllacora sp., um patógeno originalmente 
restrito à região amazônica.  
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OCCURRENCE OF BLACK CRUST OF RUBBER TREE IN SÃO 
PAULO STATE  
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The rubber tree (Hevea brasiliensis) is a species native to the Brazilian 
Amazon, but lately it is widely cultivated in southeastern Brazil, 
especially in the state of São Paulo. However, from 2012/13, a 
disease characterized by the presence of lesions of 5-10 mm in 
diameter, with dark stroma on the abaxial face of mature leaflets, 
and chlorotic spot on the adaxial face, regularly accompanied by 
the presence of dark, submerged periteciums, with ascospores of 
14-18 × 8-10 µm, or conidia of 10 - 15 × 3-5 µm, is regularly 
observed on plants located in several municipalities in the São 
Paulo state. The symptoms were observed in adult plants, in 
different regions. Symptoms are often seen in adult plants, 
although they are also seen in nurseries, but to a lesser extent. 
Severe attacks caused the early fall of diseased leaves in some 
regions Analysis of leaves and stromal tissues revealed the presence 
of Phyllacora sp., a pathogen originally restricted to the Amazon 
region. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A seringueira é uma espécie arbórea originária da região amazônica, pertence ao 

gênero Hevea e família Euphorbiaceae. Dentre as 11 espécies do gênero, H. brasiliensis é a 

mais importante, por ser a maior fonte de borracha natural para o Brasil e o mundo 

(WILCKEN, et al., 2015). Contribui para conservação do solo e melhoria do ambiente; além 

disso, a seringueira durante seu ciclo de vida contribui para o sequestro de carbono da 

atmosfera (LAKSHMAN; MUNASINGHE, 2017) e as árvores adultas podem ser fonte de 

madeira constituindo um sistema de duplo propósito (CORLEY, 1983).  

No Brasil, a heveicultura é uma atividade de importância no agronegócio, pelo fato 

de o país possuir uma moderna indústria de pneumáticos e artefatos, ser um importante 

consumidor de elastômeros e apresentar condições favoráveis para ampliar a oferta de 

borracha natural (VIRGENS FILHO, 2013).  

O Estado de São Paulo é o maior produtor nacional e possui, 49,1% de toda área 

brasileira destinada à colheita (75.179 hectares) e 68,2% do volume produzido (227.163 

toneladas) de látex coagulado. Apresenta 6.886 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) 

com seringais, ocupando área de 132.659,12 hectares, sendo que a heveicultura está presente 

em 305 municípios paulistas (OLIVEIRA & GONÇALVES, 2020). Vários fatores afetam e 
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até limitam o desenvolvimento da heveicultura brasileira, entre estes, destacam-se as doenças 

fúngicas, principalmente a doença conhecida como Mal das Folhas (Pseudocercospora ulei) (DA 

HORA JUNIOR et al. 2014, GUYOT & LE GUEN, 2018). 

Dentre outras doenças consideradas de menor importância econômica, mas que nas 

últimas décadas em razão da expansão da heveicultura tornou-se frequente, é a doença 

conhecida como crosta-negra da seringueira (GASPAROTTO et al., 2012). No Brasil, a 

doença já foi relatada nos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Mato Grosso, Rondônia, 

Pará e São Paulo (FERREIRA, 1989, GASPAROTTO et al., 2012, FURTADO; 

GASPAROTTO; PEREIRA, 2016, GONÇALVES; GOES, 2017).  

As folhas afetadas, com o avanço da doença tornam-se total ou parcialmente 

amarelas, induzindo queda prematura, (GASPAROTTO et al., 2012, GONÇALVES; 

GOES, 2017) principalmente quando ocorre infecção por outros fungos como Colletotrichum 

spp. e Fusarium spp. (FURTADO; GASPAROTTO; PEREIRA, 2016).  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

À partir da safra 2012/2013, a doença conhecida como crosta negra, foi observada 

em plantações de seringueira localizadas em diversos municípios do estado de São Paulo 

(Figura 1). Para tanto, várias consultas foram solicitadas e materiais foram encaminhados 

para a APTA Polo Alta Mogiana, localizada em Colina - SP e na UNESP (Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita”) na cidade de Jaboticabal - SP.  

Além do material encaminhado, visitas presenciais em diversos seringais em regiões 

distintas do estado de São Paulo foram realizadas, visando observar e coletar materiais para 

análise e identificação do patógeno e determinação dos danos que estavam sendo 

ocasionados.  
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Figura 1:  Sintomas característicos de crosta negra na face abaxial de folhas maduras 

 

             Foto: Elaine C.P. Gonçalves 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ocorrência da doença, bem como os sintomas foram frequentemente observados 

em seringais à partir de 2 anos de idade, mas, principlamente em seringais adultos. Desde de 

2012/13 a doença foi identificada no estado de São Paulo, na região de Votuporanga e este 

ano, muitas áreas, em diferentes regiões foram atacadas pela doença, que na maioria dos 

casos em associação ao Colletotrichum gloeosporioides. Foram relatados casos em: Palestina, 

Olímpia, Barretos, Colômbia, Colina, Guaraci, Guaíra, São José do Rio Preto, Paulo de Faria, 

Tanabi, Bálsamo. A doença causa desfolha progressiva e lenta das plantas 3 a 4 meses após 

o período de reenfolhamento normal.  

Desta maneira o seringal passa por duas desfolhas, uma desfolha natural e outra 

devido à doença, levando a um outro reenfolhamento no final do período chuvoso, sendo 

que esta segunda reposição de folhas ocorre numa época favorável a outras doenças 

ocasionadas por M. ulei, T. cucumeris, C. gloeosporioides. Esta desfolha precoce, faz com que as 

plantas produzam menos durante a safra, em alguns seringais foram relatadas quedas de 15 

a 20% da produção. Devido à expansão da cultura e dos patógenos, associados à mesma, em 

áreas com presença de crosta-negra, com desfolha precoce, tem havido necessidade de 

controle da doença. 
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4 CONCLUSÕES 

 
A doença crosta negra se espalhou para diversos municípios do estado de São Paulo 

rapidamente, e vários casos de desfolha precoce das folhas foram observados e relatados. 

Pesquisas que estudem e quantifiquem os impactos da doença na cultura da seringueira, 

precisam ser realizadas. 
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RESUMO 

Crescem as pesquisas voltadas para aplicação de metabólitos 
secundários de plantas no manejo integrado de pragas, já que o uso 
destas substâncias pode reduzir os custos de produção da lavoura, 
bem como diminuir os riscos ambientais e a dependência dos 
inseticidas sintéticos. Contudo, os métodos mais utilizados no 
controle dos insetos-pragas ainda se encontram baseados na 
utilização de inseticidas sintéticos, que apresentam altos riscos de 
toxicidade e contaminação ambiental, além de custo elevado. Um 
fitopatógeno importante para agricultura é o fungo Lasiodiplodia 
theobromae, que é um microrganismo bastante agressivo capaz de 
infectar várias espécies de plantas e seus diferentes órgãos. O 
objetivo do presente trabalho foi desenvolver formulações 
fungicidas capazes de inibir o crescimento do fungo L. theobromae.  
Foram desenvolvidas formulações a base de extrato de neem 
(Azadiracta indica) com a adição de óleo essencial de eucalipto 
(Eucalyptus staigeriana,), cravo (Szigium aromaticum [L]) e citronela 
(Cymbopogon nardus).  As formulações desenvolvidas foram 
utilizadas em testes de controle do crescimento do fungo in vitro. 
Na avaliação da atividade antifúngica empregou-se a determinação 
do percentual de crescimento micelial (PIC), realizada conforme 
metodologia descrita por Menten, (1976). Também foi avaliada a 
toxicidade aguda das formulações a partir da determinação da DL50 
(Dose Letal 50%). A partir deste estudo foi possível inferir que as 
formulações obtidas a partir do extrato etanólico em associação 
com os óleos de cravo e eucalipto apresentam forte atividade 

http://lattes.cnpq.br/5262784392862851
http://lattes.cnpq.br/3428772305277830
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fungicida. Os produtos elaborados foram eficientes na inibição do 
crescimento do fungo em até 100%, indicando que os óleos 
essenciais atuam em sinergia com o extrato. 
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Research on the application of plant secondary metabolites in 
integrated pest management is increasing, as the use of these 
substances can reduce crop production costs, as well as reduce 
environmental risks and dependence on synthetic insecticides. 
However, the most widely used methods for insect pest control are 
still based on the use of synthetic insecticides, which present high 
risks of toxicity and environmental contamination, as well as high 
cost. An important phytopathogen for agriculture is the fungus L. 
theobromae, which is a very aggressive microorganism capable of 
infecting various plant species and their different organs. The 
objective of the present work was to develop fungicidal 
formulations capable of inhibiting the growth of the fungus L. 
theobromae. Neem extract (Azadiracta indica) formulation was 
developed with the addition of eucalyptus (Eucalyptus staigeriana), 
clove (Szigium aromaticum [L]) and citronella (Cymbopogon nardus) 
essential oil. In vitro evaluation of antifungal activity was used to 
determine the percentage of mycelial growth (PIC), carried out 
according to the methodology described by Menten, 1976. The 
acute toxicity of the formulations was also assessed by determining 
the LD50 (Lethal Dose 50%) From this study it was possible to infer 
that the formulations obtained from the ethanolic extract in 
association with clove and eucalyptus oils have strong fungicidal 
activities. %, indicating that the essential oils act synergistically with 
the extract to combat the fungus L. theobromae. Therefore, it was 
possible to verify that, as well as pure essential oils and crude 
extract, the formulations have low toxicity. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Crescem as pesquisas voltadas para aplicação de metabólitos secundários de plantas 

no manejo integrado de pragas, já que o uso destas substâncias pode reduzir os custos de 

produção da lavoura, bem como diminuir os riscos ambientais e a dependência dos 

inseticidas sintéticos. Além disso, o interesse crescente por fitotoxinas deve-se a ampla gama 

de novos sítios de ação nos organismos alvo. Muito embora o uso desses fitoquímicos não 

seja viável economicamente, é possível usá-los como modelos moleculares para realização de 
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síntese de moléculas semelhantes e que tenham a mesma atividade. Atualmente, são várias as 

pesquisas envolvendo plantas inseticidas no controle de pragas. Contudo, os métodos mais 

utilizados no controle dos insetos-pragas ainda se encontram baseados na utilização de 

inseticidas sintéticos, que apresentam altos riscos de toxicidade e contaminação ambiental, 

além de custo elevado (RUFINO; ARAÚJO; NOGUEIRA, 2018; TAGLIARI; KNAAK; 

FIUZA, 2010) 

Azadiracta indica é uma espécie que ficou conhecida mundialmente como planta 

medicinal e por apresentar elevado potencial pesticida. Em inglês, é conhecida como “Lilac 

indiano”, “neem tree” ou “margosa”; é conhecida também por Melia azadirachta e Melia indica 

(A. Juss). Os nomes vernaculares são “neem” ou “nim” (Hindi, Urdu), “neeb” (árabe), “azad 

dirakht” (persa) e “Nimba” (sânscrito). Esta espécie é indígena da Ásia, mais precisamnente 

do subcontinente indo-paquistanês, e pertence à família Meliaceae. No Brasil é uma espécie 

exótica (MORO; WESTERKAMP, 2011). 

O fungo Lasiodiplodia theobromae é um microrganismo bastante agressivo, capaz de 

infectar várias espécies de plantas e seus diferentes órgãos. A infestação da planta com o 

fungo pode provocar o cancro em raízes, caules e ramos, causar lesões em folhas, sementes, 

estacas e frutos e, em muitos casos, pode provocar a morte de mudas e enxerto ou a morte 

descendente, doença popularmente conhecida como a podridão seca ou “dry-back” em inglês. 

Essa espécie de patógeno está bem adaptada ao clima do semiárido brasileiro, 

principalmente, às áreas irrigadas e atua infestando culturas como a mangueira, videira, 

goiabeira, laranjeira, coqueiro, tamareira, abacateiro, dentre outros. Contudo, o fungo L. 

theobromae é uma espécie cosmopolita, encontram-se catalogados mais de 500 hospedeiros 

em regiões tropicais e temperadas (MORO; WESTERKAMP, 2011; FREIRE, 2004; 

PEIXINHO; RIBEIRO; AMORIM, 2017) 

O objetivo do presente trabalho consistiu na elaboração de um composto com 

atividade pesticida frente ao fitopatógeno L. theobramae. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para realização da presente pesquisa a Comissão de Ética para o Uso de Animais 

da Universidade Estadual do Ceará (UECE), aprovou as experimentações utilizando o 

zebrafish como modelo animal, tendo sido registrada sob o no 3915755/2018. Os modelos 

animais utilizados foram mantidos e acondicionados de acordo a com a Diretriz Brasileira 
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para o Cuidado e a Utilização de Animais para Fins Científicos e Didáticos, do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA). 

As amostras para produção do extrato etanólico de neem foram coletadas de plantas 

adultas com idade aproximada de 5 anos, no Campus da Universidade Estadual do Ceará, 

Fortaleza, Brasil (03º 43’ 02’’ S and 38º 32’ 35’’ W). O espécime vegetal foi identificado por 

Luiz Wilson Lima-Verde, no Herbário Prisco Bezerra da Universidade Federal do Ceará em 

13/03/2018, sendo o depósito de exsicata registrado com o número 61196.  

 

2.1 Obtenção dos óleos essenciais e produção do extrato 

 
O extrato etanólico foi obtido a partir de 200 g de raízes previamente lavadas em 

água corrente e seca em estufa à temperatura de 40ºC. O material vegetal triturado 

permaneceu imerso em 1 L de EtOH-H2O (75:25, v/v) durante sete dias, à temperatura 

ambiente, com agitação ocasional e abrigado da luz. O extrato foi filtrado em papel de filtro 

e solvente, evaporado até a secura em rotaevaporador, resultando em 1,2 g de extrato bruto. 

Os óleos essenciais utilizados nas formulações utilizadas no presente estudo, 

Eucalyptus staigeriana, Szigium aromaticum [L] e Cymbopogon nardus foram adquiridos em 

comércios especializados e produzidos pela BioEssência® (Anvisa MS 2.048.81.6).  

 

2.2 Avaliação da atividade antifúngica  

 

Para a avaliação da atividade antifúngica, as formulações foram obtidas a partir da 

solubilização de 1,4 mg de extrato para 1 mL de água. Em seguida, foram preparadas 

emulsões a partir da solubilização dos óleos essenciais nas concentrações de 5%, 10% e 15% 

(m/v em relação ao extrato). O emulsionamento foi facilitado pela adição de dimetilsufóxido 

(DMSO) ao óleo na proporção de 5%. Obtendo-se dessa forma, formulações nas 

concentrações de 1400 mg/L de extrato emulsionado em 5%, 10% e 15% de óleos essenciais 

em relação ao extrato.  

A determinação do percentual de crescimento micelial (PIC) foi realizada conforme 

metodologia descrita por Menten, 1976. O extrato foi adicionado ao meio Agar Potato 

Dextrose fundente e vertido em placa de Petri. Os experimentos foram realizados em 

triplicata para cada concentração de constituintes/fungo. No centro de cada placa teste foi 

depositado um disco de micélio medindo 7 mm de diâmetro. Os discos inoculados nas placas 
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de teste foram retirados das bordas da colônia de fungos cultivados em etapa anterior. Em 

seguida os organismos foram incubados por até 72 horas à temperatura constante de 25 ºC.  

Para efeito comparativo da atividade fungicida dos extratos utiliza-se como testemunha uma 

placa de Petri inoculada com o fungo sem a adição dos produtos teste. Determinou-se o 

diâmetro médio das colônias (em milímetros) nos intervalos de 24, 48 e 72 horas de 

incubação. 

 

2.3 Avaliação das toxicidades 

 

Para a avaliação das toxicidades, as formulações foram obtidas a partir da 

solubilização de 2,0 mg, 1,0 mg e 0,5 mg de extrato para 1 mL de água. Em seguida, foram 

preparadas emulsões a partir da solubilização dos óleos essenciais nas concentrações de 15% 

(m/v em relação ao extrato). O emulsionamento foi facilitado pela adição de dimetilsufóxido 

(DMSO) ao óleo na proporção de 5%. Obtendo-se dessa forma, formulações nas 

concentrações de 500, 1000 e 2000 mg/L de extrato emulsionado em 15% de óleos 

essenciais.  

Para cada concentração avaliada foram utilizados grupos de seis espécimes 

selvagens e adultos de Danio rerio (zebrafish), idade entre 60 a 90 dias (4,0 ± 0,1 g). A avaliação 

da toxicidade seguiu o método de imersão, no qual os animais são colocados submersos nas 

soluções avaliadas. Como controle negativo um grupo de animais foi monitorado em aquário 

contendo somente água potável (EKAMBARAM; PERUMAL; PAVADAI, 2017). Após 24, 

48 e 72 h, foram contabilizados os números de animais mortos e realizada a análise estatística 

pelo método Trimmed Spearman-Karber com intervalos de confiança de 95%, estimando-se a 

dose letal que promove a morte de 50% (DL50) dos modelos utilizados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme é possível observar, a partir dos resultados apresentados na Tabela 1 e 

através das fotografias correlacionadas, os ensaios revelam formulações com elevadas 

atividades fungicidas, principalmente se comparado ao extrato etanólico bruto. 
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Tabela 1: Determinação do percentual de inibição promovido pelas formulações e pelo 
extrato bruto frente ao fungo L. thebromae. 

 
Percentual de inibição do fungo (%) 

Formulação  C5 C10 C15 Test 

Extrato + citronela 17,2 20,5 22,3 NI 

Extrato + cravo 100 100 100 NI 

Extrato etanólico 31,45 34,23 39,82 NI 

* C5 = 5%, C10 = 10% e C15 = 15% para as 3 primeiras linhas 

   C5 = 800 ppm, C10 = 1100 ppm e C15 = 1400 ppm para a última linha 

   

 

3.1 Atividade antifúngica com o extrato etanólico da raiz do neem 

 

Diversos autores relataram o potencial antifúngico do neem. Wang, Cao e Jiang 

(2010), descreveram que o neem foi expressivamente efetivo na inibição do crescimento dos 

fungos Monilinia fructicola, Penicillium expansum, Alternaria alternata. Estes fungos são 

responsáveis por doenças de frutas no pós-colheita. Dias-Ariera e colaboradores (2010) 

avaliaram a atividade antifúngica do óleo de neem frente ao Colletotrichum acutatum, 

trabalhando com o óleo diluído em água nas concentrações 0,1; 0,5 e 1,0%, (v/v) obtendo 

inibições de crescimento micelial superiores a 75%. Já  El-Kholie, Abdelreheem e Khader, 

(2012) observaram em seus estudos que a ação fungicida dos extratos de neem propiciam 

significativos níveis inibição no crescimento micelial deste. Contudo, na literatura não foi 

encontrado avaliação das atividades do extrato etanólico da raiz de neem em associação com 

os óleos essenciais descritos no presente trabalho. 

Na Figura 1 é possível verificar que o extrato etanólico do neem tem atividade frente 

ao L. teobromae. É possível observar que o extrato atua inibindo o crescimento do fungo ao 

longo da placa. 
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Figura 1: Teste de atividade antifúngica com o extrato etanólico da raiz do neem após 72 
horas de ensaio 

 

 

* Da esquerda para a direita: testemunha, 1400 ppm, 1100 ppm, e 800 pmm 

 

3.2 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de cravo 

 

Conforme é possível observar a partir da Figura 2 a associação do óleo de cravo ao 

extrato etanólico promoveu um forte incremento no controle do crescimento do fungo. 

Todas as concentrações avaliadas foram capazes de inibir a evolução do fungo em 100%, 

indicando uma potente atividade fungicida. A atividade do óleo de cravo sobre o L. teobramae 

foi avaliada por  Ranasinghe, Jayawardena e Abeywickrama, (2002). Os autores determinaram 

que a Concentração Inibitória Mínima (CMC) para o óleo essencial frente ao fungo gira em 

torno de 0.045 % (v/v). A concentração determinada pelo autor se encontra bem superior à 

utilizada no presente estudo. Logo, o indicativo é que o efeito fungicida observado no 

presente trabalho está a associado ao efeito sinérgico entre o extrato de neem e os 

componentes do óleo de cravo e não somente o potencial fungicida do óleo de cravo. 
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Figura 2: Resultados da atividade antifúngica da formulação extrato etanólico + óleo de 
cravo após 72 h de ensaio. 

 

 

* Da esquerda para a direita, 5%, 10%, 15% de óleo e testemunha 

 

3.3 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de eucalipto 

 

Na avaliação da atividade fungicida do produto obtido a partir da associação entre 

o extrato e o óleo essencial de eucalipto, Figura 3, é possível também observar forte 

incremento na inibição ao crescimento do fungo. Contudo, esse incremento começa a 

ocorrer somente a partir da utilização da solução na qual o óleo está presente proporção de 

10% em relação ao extrato, tendo sido essa formulação capaz de inibir o crescimento do 

fungo em 78,4%. A inibição máxima obtida na avaliação coincide com a inibição de 100% 

no crescimento do fungo. A partir dos dados avaliados é possível inferir que a formulação 

tem forte atividade fungicida. A ausência de dados na literatura referentes a teste com óleo 

essencial de eucalipto inviabiliza a comparação dos resultados obtidos com dados da 

literatura. 
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Figura 3: Resultado do processo de inibição do extrato etanólico + eucalipto após 72 
horas de ensaio frente ao L. theobromae 

 

 

               * Da esquerda para a direita, 5%, 10%, 15% de óleo e testemunha 

 

3.4 Atividade antifúngica com extrato etanólico e óleo de citronela  

 
A partir da Figura 4 é possível observar que a associação entre o extrato e óleo 

essencial de citronela não produziu incremento no controle do crescimento do fungo.  

Anthony e colaboradores, (2004), avaliaram a atividade fungicida do óleo essencial da 

citronela contra L. theobromae, determinando que a CIM girou em torno de 3% (v/v). A CIM 

identificada pelos autores é substancialmente superior à concentração utilizada no presente 

estudo. De toda forma, os resultados parecem estar em concordância entre si, já que a 

concentração mínima com atividade frente ao fungo descritas pelos autores é 

significativamente elevada. O óleo de citronela não foi eficaz no melhoramento da atividade 

fungicida do extrato, indicando que não houve sinergia entre o extrato e óleo ou que a 

proporção utilizada estava abaixo da mínima capaz de alterar o potencial bioativo.   
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Figura 4: Potencial de inibição do extrato etanólico + citronela frente ao fitopatógeno L. 
theobramae após 72 horas de ensaio 

 

 

*Da esquerda para a direita 5%, 10%, 15% e testemunha 

 

3.5 Toxicidade aguda utilizando o modelo animal zebrafish 

 
Os resultados obtidos para o teste de toxicidade aguda com as formulações, 

utilizando o zebrafish permitiram inferir que nenhuma das concentrações avaliadas apresenta 

toxicidade aguda frente aos organismos teste, ver Figura 5. Durante as experimentações não 

ocorreu nenhuma morte dentre os indivíduos utilizados. Dados da literatura indicam que as 

preparações com neem não apresentam toxicidade (MOSSINI; KEMMELMEIER, 2005; 

ASHAFA, OREKOYA e YAKUBU 2012). Relatos da literatura indicam que óleo essencial 

de eucalipto apresenta baixa toxicidade (MACEDO et al., 2011; MACEDO et al., 2010).  

Alonso, (1998), descreveu que a DL50 do óleo essencial de cravo-da-índia em ratos, por via 

oral, foi estabelecida em 2.650 mg/kg, para humanos, a estimativa de dose diária máxima 

permitida de eugenol é de 2,5 mg/kg. Testes de toxicidade aguda com óleo de citronela 
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indicaram baixa toxicidade em ensaios com roedores tratados por diferentes vias de 

administração (UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 

1997).  

 
Figura 5: Teste de toxicidade aguda realizado com o extrato e as formulações utilizando 

como modelo animal zebrafish 
 

 

   Fonte: próprio autor 

 

Apesar dos dados indicando baixa toxicidade para os compostos avaliados, é 

preciso ressaltar que toda substância pode ser considerada um agente tóxico. O seu potencial 

tóxico é dependente das condições de exposição, ou seja, da dose administrada ou absorvida, 

do tempo e da frequência de exposição e até das vias de administração (AFFONSO et al., 

2012). 

 

4 CONCLUSÃO 

 
A partir deste estudo foi possível inferir que as formulações obtidas a partir do 

extrato etanólico em associação com os óleos de cravo e eucalipto apresentam fortes 
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atividades fungicidas. Os produtos elaborados foram eficientes na inibição do crescimento 

do fungo em até 100%, indicando que os óleos essenciais atuam em sinergia com o extrato 

no combate ao fungo L. theobromae. Além disso, foi possível verificar que, assim como os 

óleos essenciais puros e o extrato bruto, as formulações apresentam baixa toxicidade. 
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RESUMO 

O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766) é um canídeo 
de médio porte, que possui distribuição geográfica pela América do 
Sul, e no Brasil pode ser encontrado praticamente em todos os 
ambientes, com exceção apenas da Floresta Amazônica. Dentre as 
principais afecções que acometem os animais mantidos sob 
cuidados humanos, o estresse pode ocorrer devido ao ambiente de 
cativeiro, podendo ocasionar as chamadas estereotipias, que são 
definidas como ações repetitivas, constantes e sem propósito 
aparente, que derivam de comportamentos normais. Com a 
finalidade de diminuir esses problemas, o enriquecimento 
ambiental é muito utilizado, já que consiste numa tentativa de 
estimular os animais a desempenharem os seus comportamentos 
naturais. Dessa forma, os estímulos podem ser físicos, cognitivos, 
sensoriais, alimentares e/ou sociais. Logo, os objetivos desse 
trabalho foram avaliar o comportamento de dois cachorros-do-
mato cativos do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João Pessoa-
PB, submetidos a três diferentes técnicas de enriquecimento 
ambiental, assim como comparar os estímulos de produtos 
vegetais, animais e artificiais. A partir de análises, percebeu-se que 
os enriquecimentos utilizando produtos de origem animal se 
mostraram eficientes na redução de atividades relacionadas a 
inatividade e ao estresse. Além disso, os enriquecimentos do tipo 
alimentar foram destacados como os preferidos pelos espécimes. 

  

  

 

 
 
EVALUATION OF THREE ENVIRONMENTAL ENRICHMENT 
TECHNIQUES FOR BUSH DOGS (Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766) 
IN CAPTIVITY 
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The bush dog (Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766) is a medium-sized 
canid that has a geographic distribution throughout South 
America, and in Brazil it can be found in practically all 
environments, with the exception of the Amazon Forest. Among 
the main conditions that affect animals kept under human care, 
stress can occur due to the captivity environment, which can cause 
the so-called stereotypes, which are defined as repetitive, constant 
actions and with no apparent purpose, which derive from normal 
behaviors. In order to reduce these problems, environmental 
enrichment is widely used, as it consists of an attempt to encourage 
animals to perform their natural behaviors. Thus, stimuli can be 
physical, cognitive, sensory, dietary and / or social. Therefore, the 
objectives of this research were to evaluate the behavior of two 
captive bush dogs of the Zoobotanic Park Arruda Câmara, João 
Pessoa-PB, submitted to three different techniques of 
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environmental enrichment, as well as to compare the stimuli of 
plant, animal and artificial products. From analysis, it was noticed 
that enrichments using products of animal origin proved to be 
efficient in reducing activities related to inactivity and stress. In 
addition, food-type enrichments were highlighted as preferred by 
specimens. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous, Linnaeus, 1766) é um canídeo de médio porte 

que pesa entre 4,5 e 8,5kg. A coloração do dorso do animal é cinza, podendo ter áreas mais 

escuras na região central do dorso, nos ombros e nas patas. Os lábios, orelhas, patas e ponta 

da cauda são escuras e a região ventral possui uma coloração cinza mais claro. Sua 

distribuição geográfica se limita a América do Sul, e no Brasil pode ser encontrado 

praticamente em todos os biomas brasileiros como o cerrado, a caatinga, mata atlântica e 

floresta de araucária, com exceção apenas da floresta amazônica. Apesar de ser um animal 

onívoro, este possui dieta predominantemente de vegetais, se alimentando de frutas, flores, 

frutos, coquinhos e pequenos animais como roedores, répteis e aves (CUBAS et al., 2014; 

LUCHERINI, 2015). 

Dentre as principais afecções que acometem os animais silvestres mantidos sob 

cuidados humanos e apesar do esforço das instituições que regem esses locais, o estresse 

pode ocorrer devido simplificação do espaço em relação ao seu ambiente natural, o que 

costuma causar tédio e distresse. Destarte, o estresse é definido como um mecanismo de 

defesa do organismo para os desafios cotidianos ou extraordinários envolvendo 

primariamente vias neuroendócrinas que sustentam o comportamento adaptativo. Assim 

sendo, o distresse pode levar a várias consequências, como diminuição da aptidão por 

imunossupressão e atrofia de tecidos, gerando maior predisposição a doenças e dificuldade 

em se reproduzir; e alterações comportamentais, também conhecidas como estereotipias. 

Esses distúrbios compulsivos são descritos como ações repetitivas, constantes e sem 

propósito aparente, que derivam de comportamentos normais (PIZZUTTO et al., 2009; DE 

SIQUEIRA; BASTOS, 2020; VERONEZE et al., 2020). 

Com a finalidade de diminuir esse problema, o enriquecimento ambiental consiste 

numa tentativa de provocar estímulos nos animais que são mantidos sob cuidados humanos, 

fazendo certas alterações no ambiente, de maneira a desempenharem os seus 

comportamentos naturais. Dessa forma, é possível dividir o enriquecimento ambiental por 
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categorias, de acordo com o que tenciona estimular no animal: o alimentar, o físico, o 

sensorial, o social e o cognitivo (SANTOS, 2020). 

Logo, os objetivos desse trabalho foram avaliar o comportamento de dois 

cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) cativos do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, João 

Pessoa-PB, submetidos a três diferentes técnicas de enriquecimento ambiental, assim como 

comparar os estímulos de produtos vegetais, animais e artificiais. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (CNPJ: 08.806.721/0001-03), João Pessoa-

PB, apresenta-se cadastrado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis sob Registro nº236567. Dessa forma, foram realizados etogramas para 

a avaliação do comportamento de um casal de cachorros-do-mato (Cerdocyon thous, Linnaeus, 

1766) cativos deste zoológico do dia 1 ao dia 5 de março, dias esses que precediam as 

atividades de enriquecimento, durante 1 hora pela manhã. A finalidade desses etogramas era 

de estimar o período médio de comportamento estereotipado desses animais, nitidamente 

marcado pelo ato de correr em círculos pelo recinto sem motivo aparente.  

No dia 10 de março do mesmo ano, objetivou-se observar o comportamento dos 

animais perante os estímulos de origem vegetal. Dessa forma, foram feitas esferas de cipó 

contendo vegetais e frutas em seu interior, além de feno para que elas não saíssem com 

facilidade (enriquecimento alimentar e cognitivo) (Figura 1 – A). Foi utilizado também camas 

de feno contendo ervas, como boldo e salsa (enriquecimento sensorial) (Figura 1 – C).  

Já no dia 12 de março, o objetivo era avaliar o comportamento de C. thous quanto 

aos produtos de origem animal. Então, foram utilizados bambus enriquecidos com ovos, 

carne bovina e carne de galinha (enriquecimento alimentar e cognitivo) (Figura 1 – B), assim 

como camas de feno contendo fezes de ratos, que foram examinadas a partir de dois exames 

coproparasitológicos por meio do método direto de avaliação (HOFFMAN, 1987) e tratadas 

a partir da exposição a luz solar por 5 horas (enriquecimento sensorial) (Figura 1 – C).  

Por fim, no dia 14 de março, a finalidade era de observar o comportamento dos 

cachorros-do-mato a partir de objetos artificiais. Assim sendo, foram utilizados brinquedos 

feitos de plástico, borracha e cordas. Estes foram enriquecidos com sangue bovinoPorém e 

ração para cachorros domésticos (enriquecimento alimentar, cognitivo e sensorial). Todas as 

atividades foram realizadas no período da manhã e observados durante 1 hora, assim como 
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também foram feitos etogramas nos dias dos enriquecimentos e entre eles. O método de 

observação usado foi o direto e a técnica de amostragem foi a scan, onde se observa o grupo 

ao invés de apenas um indivíduo (animal focal) (ALTMANN, 1974). 

 

Figura 1: A: Esferas com frutas, legumes e feno; B: Bambus enriquecidos com ovos e 
carne bovina e de galinha; C: Cama de feno; D: Recinto com as camas de feno e bambus; 
E: Esferas no recinto; F: Interação do cachorro-do-mato com os bambus enriquecidos. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa 
 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Comparando os tipos de enriquecimento de cada dia individualmente, as atividades 

utilizando-se alimentos foram mais eficientes, assim como mostra o Gráfico 1. O 

enriquecimento ambiental alimentar já foi demonstrado como uma técnica eficaz para 

promover comportamentos mais naturais e a redução de comportamentos estereotipados, 

uma vez que instiga os animais a despenderem mais tempo em atividades associadas à 

obtenção de comida, assim como ocorre na natureza (VELOSO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

A C B 

D E F 
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Gráfico 1: Tempo de interação dos animais a cada tipo de enriquecimento ambiental em 
minutos. 

 

 
 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebeu-se também, que com as atividades de enriquecimento ambiental foi 

possível diminuir tanto a quantidade de episódios de estereotipias (Tabela 1), quanto o tempo 

de cada episódio, já que antes os animais possuíram uma média de 6,5±1,5 comportamentos 

estereotípicos de em média 3,14±2,11 minutos. Destarte, menos estereotipias refletem uma 

melhor aptidão dos animais para enfrentar eventos de estresse ou diminuir os efeitos do ócio, 

e os enriquecimentos aqui aplicados contribuíram para aumentar a variabilidade e 

complexidade do ambiente no qual estes animais são mantidos (PEIXOTO et al., 2019). 

Por fim, apesar de serem animais onívoros, o Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) possui 

a predominância de alimentos de origem vegetal (59%) em sua dieta (CUBAS et al. 2014). 

Porém, a partir da observação realizada, os estímulos de origem vegetal, assim como os de 

origem artificial não foram tão eficazes quanto os de origem animal, já que estes últimos 

provocaram interações mais duradouras e houve ausência de comportamentos 

estereotipados (Tabela 1). 
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Tabela 1:  Atividades comportamentais observadas durante a aplicação dos procedimentos 
de enriquecimento com estímulos de origem vegetal, animal e artificial. IO - Interação com 

o objeto; IA – Ingerindo água; IR - Interação com o recinto; URI - Urinando; ALI - 
Alimentação; EST - estereotipia. 

 
Tipo de estímulo IO IA IR URI ALI EST 

Estímulo de origem 

vegetal 
15 min SIM SIM NÃO SIM 

3 episódios 

�̅�: 2 min±0 

Estímulo de origem 

animal 
36 min NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Estímulo de origem 

artificial 
5 min SIM SIM SIM SIM 

4 episódios 

�̅�: 2 min±1 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O enriquecimento utilizando-se produtos de origem animal realizado se mostrou 

eficiente na redução de atividades relacionadas a inatividade e ao desistresse. Além disso, os 

enriquecimentos do tipo alimentar foram destacados como os preferidos pelos espécimes, 

sendo que os de outras categorias, quando aplicadas juntamente com itens alimentares, 

promoveram maior interação do animal com o ambiente, aumentando assim os 

comportamentos exploratórios e reduzindo os comportamentos estereotipados. Com a 

finalidade de contribuir para a preservação ex situ da espécie, estes resultados mostram a 

importância de se adotar procedimentos de enriquecimentos para animais sob cuidados 

humanos, já que práticas como essas colaboram com o bem-estar dos animais e favorecem 

comportamentos naturais para a vida em cativeiro.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ALTMANN, J. Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour, v. 49, p. 
227-267, 1974. 
 
CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C.R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens: 
Medicina Veterinária. 2.ed. São Paulo: Editora GEN/Roca, 2014. 
 
DE SIQUEIRA, V.C.; BASTOS, P.A.S.  Bem-estar animal para clínicos veterinários. 
Brazilian Journal of Health Review, v. 3, p. 1713-1746, mar/abr. 2020. 
 
HOFFMANN, R. P. Diagnóstico de parasitismo veterinário. Sulina, 1987. 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, Volume 1  

 

 
 

47 

 
LUCHERINI, M. Cerdocyon thous. The IUCN Red List of Threatened Species, 2015: 
e.T4248A81266293. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-
4.RLTS.T4248A81266293.en>. Acesso em: 30 abr. 2020.  
 
SANTOS, M.I.M. Avaliação do enriquecimento ambiental da instalação de um jaguar 
no Jardim Zoológico de Lisboa. Dissertação (Mestrado) - Universidade de Lisboa, 2020. 
 
PEIXOTO, F.B.G. et al. Enriquecimento ambiental aplicado a tamanduás-mirins 
(Tamandua tetradactyla) no Aquário de São Paulo: estudo de caso. Pesquisa e Ensino em 
Ciências Exatas e da Natureza, v. 3, p. 119-124, 2019. 
 
PIZZUTO, C.S.; SGAI, M.G.F.G.; GUIMARÃES, M.A.B.F.  O enriquecimento ambiental 
como ferramenta para melhorar a reprodução e o bem-estar de animais cativos. Revista 
Brasileira de Reprodução Animal, v.33, p.129-138, jul./set. 2009. 
 
VELOSO, A.C.G. Enriquecimento Ambiental em Animais de Cativeiro. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade do Porto, 2017. 
 
VERONEZE A.S. et al. Enriquecimento ambiental aplicado a tigres (Panthera tigris) e onças 
pintadas (Panthera onca) cativos no zoológico Zoo Park da Montanha – Marechal Floriano 
– ES. Atas de Saúde Ambiental, v. 8, p. 110-121, jan./dez. 2020. 
 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

DOI: 10.47242/978-65-993899-2-4-5 

 

Capítulo 5 

 
 

 
Gyropus ovalis BURMEISTER, 1838 (PHTHIRAPTERA: 

GYROPIDAE) EM PORQUINHOS-DA-ÍNDIA (Cavia porcellus 
LINNAEUS, 1758) (RODENTIA: CAVIIDAE), JOÃO PESSOA, 

PARAÍBA, BRASIL 
 
 

Aksa Ingrid Vieira Batista 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6614624885083003  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0696-7194 
 

Gabriel Vinícius Carvalho de Lucena 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Patos, PB 
ORCID: https://orcid.org/00000001-9789-6066 
 

Mariana Fernandes Lopes 
Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3572-2332  

 
Jéssica Azevedo Costeira 
Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1252-5512  

 
Roberto Citelli de Farias 
Espaço Pet Clínica Veterinária, João Pessoa, PB 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-2803 
 

Caio Michel de Morais Rolim 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000.0001.9992.506X  
 

Fernando Lucas Monteiro Medeiros 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1978-8224  
 

Juliane Nayra Dantas Silva  
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8226-4285  
 

Vanessa Maria de Sales Duarte  
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0872-5295  
 

Lígia Vanessa Leandro Gomes  
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7914-1356  
 

Iany Leda Moreira Dantas  
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7155-5423  

 
Josivania Soares Peireira 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, RN 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2407-9417  

http://lattes.cnpq.br/6614624885083003
https://orcid.org/0000-0003-0696-7194
https://orcid.org/00000001-9789-6066
https://orcid.org/0000-0002-3572-2332
https://orcid.org/0000-0002-1252-5512
https://orcid.org/0000-0002-7837-2803
https://orcid.org/0000.0001.9992.506X
https://orcid.org/0000-0003-1978-8224
https://orcid.org/0000-0001-8226-4285
https://orcid.org/0000-0003-0872-5295
https://orcid.org/0000-0001-7914-1356
https://orcid.org/0000-0001-7155-5423
https://orcid.org/0000-0002-2407-9417


Multiplicidade das Ciências Agrárias, Volume 1  

 

 
 

49 

 
 
 

  

Informações sobre o 

artigo: 

 

Recebido em: 

12/04/2021 

Aceito em:  

15/04/2021 

Data de publicação: 

27/04/2021 

 

Palavras-chave:  

Cobaios 

Hystricomorpha 

Parasitologia 

Pediculose 

RESUMO 

O porquinho-da-índia, também chamado comumente de preá, 
cobaia ou cuy é um mamífero da ordem Rodentia, subordem 
Hystricomorpha e família Caviidae. Dentre as afecções que podem 
acometer esses animais, as ectoparasitoses estão entre os principais 
agravos, apresentando grande importância na medicina veterinária 
pois podem atuar como transmissores de microrganismos 
patogênicos, além de poder causar alopecia, crostas, pelo 
quebradiço, prurido, erosões, inquietação, falta de apetite e apatia. 
O objetivo do presente trabalho é relatar a ocorrência de piolhos 
Gyropus ovalis Burmeister, 1838 em quatro porquinhos-da-índia 
atendidos em uma Clínica Veterinária na cidade de João Pessoa, 
Paraíba, Brasil. Após a visualização dos ectoparasitos a olho nu e 
por dermatoscópio, estes foram coletados manualmente e 
acondicionados em frascos de vidro contendo álcool a 70°. Os 
espécimes foram levados ao Laboratório de Parasitologia Animal 
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (LPA-UFERSA) 
onde foram processados e analisados em estereomiscrospia e 
microscopia óptica de luz utilizando chaves taxonômicas 
específicas. Apesar de alguns trabalhos relatarem a ocorrência de 
G. ovalis no Brasil, este relato é o primeiro para o estado da Paraíba 
no Nordeste do país. 
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The guinea pig, also commonly called preá, guinea pig or cuy is a 
mammal of the order Rodentia, suborder Hystricomorpha and 
family Caviidae. Among the diseases that can affect these animals, 
ectoparasitoses are among the main diseases, presenting great 
importance in veterinary medicine because they can act as 
transmitters of pathogenic microorganisms, besides being able to 
cause alopecia, crusts, by the brittle, itching, erosions, restlessness, 
lack of appetite and apathy. The aim of the present study is to 
report the occurrence of Gyropus ovalis Burmeister, 1838 in four 
guinea pigs treated at a Veterinary Clinic in the city of João Pessoa, 
Paraíba, Brazil. After visualizing the ectoparasites with the naked 
eye and by dermatoscope, they were collected manually and placed 
in glass bottles containing alcohol at 70 °. The specimens were 
taken to the Animal Parasitology Laboratory of the Federal Rural 
University of the Semi-Arid (LPA-UFERSA) where they were 
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Pediculosis 

 

processed and analyzed in stereomiscrospia and light optical 
microscopy using specific taxonomic keys. Although some studies 
report the occurrence of G. ovalis in Brazil, this report is the first 
for the state of Paraíba in the Northeast of the country. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O porquinho-da-índia, também chamado comumente de preá, cobaia ou cuy é um 

mamífero da ordem Rodentia, subordem Hystricomorpha e família Caviidae. Este roedor é 

muito utilizado como animal de companhia, de laboratório ou como alimento em seu local 

de origem. Esses animais podem apresentar expectativa de vida entre cinco e oito anos e 

pesar por volta de 700g a 1,2kg.  Por serem muito populares como pets, o número de 

atendimentos destes têm aumentado muito nos últimos anos (LOPES et al., 2013).  

As ectoparasitoses estão entre as principais afecções que acometem os animais 

silvestres e exóticos, apresentando grande importância na medicina veterinária pois podem 

atuar como transmissores de microrganismos patogênicos, dentre eles os vírus, riquétsias, 

bactérias, espiroquetas, protozoários e helmintos. O estudo dos ectoparasitos tem 

importância sanitária, tanto pela especificidade de alguns para os respectivos hospedeiros, 

como pela intertransmissibilidade de outros, e ainda pela vertente zoonótica apresentada por 

alguns deles. O diagnóstico correto das ectoparasitoses é importante para que técnicas de 

tratamento específico sejam destinadas aos animais (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 

2004; PEREIRA et al., 2013a, b; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).  

Em porquinhos-da-índia e outros roedores, as dermatites por piolhos podem, em 

infestações graves, levar ao aparecimento de alopecia, crostas, pelo quebradiço, prurido, além 

de erosões, principalmente na região posterior das orelhas do hospedeiro. Muitas vezes, os 

animais com pediculose apresentam-se ansiosos, inquietos, com falta de apetite e por vezes 

apáticos (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 2004; PEREIRA et al., 2013a, b; ROBLES 

et al., 2014; VELOSO, 2015).  

Considerando que no Brasil e em especial para a região Nordeste deste país, os 

registros de ocorrência de Phtiraptera são escassos e espaçados, o presente trabalho tem 

como objetivo relatar a primeira ocorrência de Gyropus ovalis em porquinhos-da-índia no 

Município de João Pessoa, no Estado da Paraíba (PB). 

 

 



Multiplicidade das Ciências Agrárias, Volume 1  

 

 
 

51 

2 METODOLOGIA 

 

Deram entrada à Clínica Veterinária Espaço Pet em João Pessoa-PB, quatro 

porquinhos-da-índia (Cavia porcellus Linnaeus, 1758) machos e de quatro tutores diferentes 

no ano de 2021. O paciente 1 foi atendido no dia 19 de janeiro, possuía idade de 5 meses e 

pesou 356 gramas; o paciente 2 deu entrada no dia 3 de fevereiro, tinha 9 meses e 656 gramas; 

o paciente 3 também foi atendido no dia 3 de fevereiro, tinha 7 meses e possuía 553 gramas; 

e o paciente 4 foi atendido no dia 15 de fevereiro, possuía 1 ano de idade e 672 gramas.  

A partir da avaliação clínica, em todos esses animais, observou-se a presença de 

ectoparasitos a partir de dermatoscópio e visualização a olho nu. Todos os animais 

apresentavam-se na condição de escore 3 (na escala onde 1 se refere a caquexia e 5, a 

obesidade), mucosas normocoradas, e apenas o paciente 1 apresentava o sinal clínico de 

prurido. Os ectoparasitos foram retirados manualmente e acondicionados em frascos 

contendo álcool 70°. Os quatro porquinhos-da-índia foram devidamente tratados utilizando-

se selamectina (15mg/kg) por via tópica no dorso, com repetição após 30 e 60 dias.  

Os ectoparasitos foram encaminhados ao Laboratório de Parasitologia Animal 

(LPA-UFERSA) para análise. Para montagem, realizou-se clareamento em solução de 

potassa a 30%, seguido de lavagem em água destilada e montagem em meio de Hoyer. A 

identificação foi realizada a partir do estudo da morfologia, auxiliada por estereomicroscopia 

e microscopia óptica usando-se as chaves taxonômicas de Werneck (1936; 1948) e Valim 

(2010). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Da análise realizada nos espécimes, identificou-se 50 piolhos sendo 10 ninfas, 17 

fêmeas e 23 machos de Gyropus ovalis Burmeister, 1838 (Figura 1).  Dentre as características 

observadas nos piolhos destacam-se: cabeça muito mais larga do que longa, com algumas 

cerdas mais longas nas regiões temporais (Fig 1-A, B); placa proesternal de formato 

subcônico com 4 cerdas de mesmo comprimento em cada lado, placa mesoesternal 

subtriangular com 3 cerdas curtas de cada lado, e placa metaesternal sub-losangonal com 3 

pares de cerdas curtas (Fig 1-C); abdome grande e oval, com pequenas reentrâncias nas 

margens laterais (Fig 1-D); genitália feminina com gonopodos apresentando diversas cerdas 
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(Fig 1-E) e órgão copulador masculino característico (Figura 1-F) (WERNECK, 1936; 

VALIM, 2010; JIMÉNEZ, 2017). 

 
Figura 1: Gyropus ovalis Burmeister, 1838. A – Piolho macho, face ventral (objetiva de 20x); 
B – Cabeça muito mais larga que longa, mostrando cerdas maiores em regiões temporais 

(objetiva de 40x); C - Placas esternais: placa proesternal de formato subcônico com 4 
cerdas de mesmo comprimento em cada lado, placa mesoesternal subtriangular com 3 

cerdas curtas de cada lado e placa metaesternal, também com 3 cerdas de cada lado. No 
canto superior direito, a comparação com a representação de Valim (2010) (objetiva de 

40x); D – Abdome oval mostrando reentrâncias (objetiva de 40x); E – Genitália masculina 
(objetiva de 40x); F- Genitália feminina (objetiva de 40x). 

 

 

    Fonte: dados da pesquisa 
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Dentre as espécies de ectoparasitos que podem acometer esses roedores, destaca-

se os Acari Trixacarus caviae Fain; Howell; Hyatt, 1972, Chirodiscoides caviae Hirst, 1917 Demodex 

caviae, Myocoptes musculinus Koch, 1836, Radfordia affinis Poppe, 1896, Psoroptes cuniculi Delafond, 

1859, Sarcoptes scabiei De Geer, 1778 e Notoedres muris Megnin, 1877; assim como os 

Phtiraptera Gyropus ovalis Burmestein, 1838, Gliricolla porcelli Schrank, 1781 e o Trimenopon 

hispidum Burmestein, 1838 (VALIM; AMORIM; SERRA-FREIRE, 2004; PEREIRA et al., 

2013a,b; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).  

Em porquinhos-da-índia e outros pequenos roedores, a infestação por G. ovalis é 

geralmente assintomática, pois as populações de piolhos mantêm-se estáveis através do 

comportamento “grooming” do hospedeiro, sabendo-se que infestações graves podem 

indicar má nutrição, stress e imunodeficiência do hospedeiro pela falta desse comportamento 

(MIRCEAN et al., 2012; ROBLES et al., 2014; VELOSO, 2015).  

No Brasil, a associação de G. ovalis em C. porcellus foi relatada, como nos municípios 

de Silva Jardim e Duque de Caxias no Rio de Janeiro (VALIM et al., 2004) e Mossoró no Rio 

Grande do Norte (PEREIRA et al., 2013a). Apesar desse Phtiraptera ser comum em 

porquinhos-da-índia, os relatos são escassos e espaçados no Brasil, e especificamente para a 

região Nordeste, sendo este o primeiro relato para João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

 

4 CONCLUSÃO 

 
Através da presente pesquisa, registra-se a ocorrência de Gyropus ovalis em C. 

porcellus pela primeira vez em João Pessoa, Paraíba, o que representa um novo dado 

referente aos Phtiraptera que ocorrem nessa espécie, no Nordeste e no Brasil. Este trabalho 

contribui para ampliação dos dados ecológicos e a partir do presente relato, será possível que 

pesquisas futuras sejam realizadas com o objetivo de compreender o comportamento desses 

ectoparasitos em porquinhos-da-índia e como esta parasitose interfere no bem-estar da 

espécie hospedeira. 
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RESUMO 

As interações entre fatores físicos para à determinação do teor de 
água em sementes são bastates complexa e requer informações 
específicas para cada espécie,  sendo que a retirada de água esta 
relacionado com a composição do tegumento. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o procedimento mais eficaz para a 
determinação do teor de água em sementes de Ormosia grossa Rudd, 
em função de seus aspectos estruturais acondicionadas em papel e 
cápsula de alumínio. Para a determinação do teor de água das 
sementes adotou-se os métodos de estufa a 105 ± 3 ºC por 24 
horas, a 103 ± 2 ºC por 17 horas e a 130 ºC por 2 horas e 70 ± 3 
°C por 48 horas, em arranjo fatorial 4 x 2. Os resultados obtidos 
através das análises recomendam-se a trituração das sementes e a 
utilização do método de estufa não interfere na retirada de água, 
independentemente dos recipientes, pois os mesmos apresentaram 
a mesma precisão na averiguação do conteúdo de água. Portanto, 
conclui-se que para esta espécie sementes trituradas evapora maior 
percentual de água em relação aos demais tratamentos. 
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Forest seeds. 

The interactions between physical factors to determine the water 
content in seeds are quite complex and require specific information 
for each species, and the withdrawal of water is related to the 
composition of the tegument. This work aimed to evaluate the 
most effective procedure for the determination of the water 
content in Ormosia grossa Rudd seeds, due to its structural aspects 
conditioned in paper and aluminum capsule. For the determination 
of the water content of the seeds, the greenhouse methods were 
adopted at 105 ± 3 ºC for 24 hours, at 103 ± 2 ºC for 17 hours and 
at 130 ± 3 ºC for 2 hours and 70 ± 3 °C for 48 hours, in a 4 x 2 
factorial arrangement. The results obtained through the analyzes 
are recommended to crush the seeds and the use of the greenhouse 
method does not interfere in the removal of water, regardless of 
the containers, since they equal the precision in the average water 
content. Therefore, it is concluded that for this crushed species, a 
higher percentage of water evaporates in relation to the other 
treatments. Therefore, it is concluded that for this species crushed 
seeds evaporates a higher percentage of water in relation to the 
other treatments. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A espécie Ormosia grossa é conhecida popularmente como mulungú vermelho e 

preto, pertence à família Fabaceae, ocorrendo apenas nos estados do Acre, Amazonas e 

Rondonia. A principal forma de propagação da maiorias das espécies florestais nativas é por 

via assexuada, por esse motivo, é pertinente a identificação dos fatores que influência durante 

a produção  e conservação das sementes (DIAS et al., 2012). O conteúdo de água que 

compoe a semente é um dos elementos mais importante na manutenção de viabilidade e 

determina as condições de armazenamento, como também a tolerância aos aspectos de 

dessecação. Isso só é determinado conforme sua classificação quanto a ortodoxa e 

recalcitrante, cada  uma tem suas limitações a perda de água. 

O teor de água é um fator imprescindível quanto à manutenção do potencial 

fisiológico das sementes, influenciando em todas as etapas do processo tecnológico 

(ARAÚJO et al., 2016), inclusive para todas as espécies de propagação assexuada. Devido a 

diversidade de espécies florestais, estas são as que mais necessitam de estudos sobre os 

processos de armazenamento. Por isso métodos para verificar o teor de água em 
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determinadas espécies devem ser testados. A determinação do teor de água das sementes é 

de fundamental importância na avaliação de sua própria qualidade e durante várias etapas do 

seu manuseio (MARCOS FILHO et al., 1987).  

Existem regras nacionais (BRASIL, 2009) e internacionais (ISTA, 1998), para 

padronizar a determinação do teor de água de sementes para fins comerciais. Nas regras do 

Brasil (2009), recomenda-se utilizar uma temperatura de 105±3 °C, durante 24 horas e os 

resultados de duas amostras (5 ou 10 g) devem se manter dentro de limites pré-estabelecidos 

dependendo do grau de umidade e do tamanho das sementes. Porém, a aplicação destas 

regras se restringe mais as sementes agronômicas de valor comercial apresentando algumas 

dificuldades em sementes tropicais florestais devido à grande variabilidade que há em cada 

espécie em relação ao tamanho, espessura de tegumento, dureza de tegumento, óleos 

essenciais e composição química que podem interferir na determinação do teor de água. 

Dentre as limitações destaca-se duas: uma ligada ao preparo e outra ao tamanho da amostra.  

O tegumento impermeável de algumas espécies pode dificultar a evaporação da 

água e desta forma dificultar no alcance do resultado em 24 horas (GONÇALVES et al., 

2004). Diante do exposto, considera-se que é necessário avaliar o procedimento mais eficaz 

para a determinação do teor de água em sementes de Ormosia grossa Rudd. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O experimento foi conduzido no laboratório de Agrotecnologia da Universidade 

Federal de Pelotas, localizado no campus do Capão do Leão, RS, em fevereiro de 2019. As 

sementes depois de coletadas foram armazenadas em câmara frias a 16 °C até a condução do 

experimento. Foram utilizadas 8 sementes para cada repetição, onde uma semente equivale 

aproximadamente 0,75 g e então foi utilizada quatro repetições por tratamento.  

Para a determinação do teor de água das sementes de Ormosia grossa adotou-se os 

métodos de estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas (Brasil, 2009), a 103 ± 2 ºC por 17 horas e a 

130 ± 3 ºC por 2 horas e 70 ± 3 °C por 48 horas, conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado disposto em arranjo fatorial 4 x 2 (quatro temperaturas e dois recipientes). Para 

cada tratamento foi determinado o teor de água das sementes intactas (sem nenhum dano), 

sementes trituradas (maceradas com martelo) e sementes escarificadas (na região oposta ao 

hilo ocasionado uma ruptura no tegumento favorecendo a liberação de água mais rápida). 

Após esses procedimentos foram realizados a pesagem em balança de precisão 0,0001 g. 
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 Conforme os procedimentos iniciais, os recipientes com as sementes no seu 

interior foram levados à estufa de acordo com os métodos citados anteriormente, decorridos 

os períodos de secagem estabelecidos, os conjuntos (recipientes – sementes) foram 

colocados em dessecador até esfriar e em seguida obteve-se o peso seco das repetições 

(BRASIL, 2009). 

Os dados foram submetidos à análise de variância do delineamento e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade através do software winStat 

(MACHADO et al., 2003). A análise de variância dos dados foi realizada a 5% de 

probabilidade pelo teste F, o efeito das temperaturas foi analisado por meio de estudo de 

regressão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar o efeito entre temperaturas, aos quais as sementes foram submetidas e 

os recipientes utilizados para a determinação do teor de água das sementes de Ormosia grossa, 

observou-se que não houve interação entre os mesmos quando a aferição foi pela 

desestruturação do tegumento das sementes (intacta, trituradas e escarificadas). Houve, 

apenas efeito significativo para o fator isolado nas condições de temperatura (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores de F para o teor de água de sementes de Ormosia grossa, em função das 
temperaturas pelos métodos de estufas (105 °C/ 24 horas, 103 °C/ 17horas, 130 °C/ 02 

horas e 70 °C/ 48 horas, recipientes (cápsula de alumínio e papel alumínio) em relação aos 
aspectos estrutural das sementes (Intactas, trituradas, escarificadas). 

 

Fatores de Variação 
Valores de F 

Intactas Trituradas Escarificadas 

Temperaturas 14,031* 8,319* 11,659* 

Recipientes 0,267ns 3,065ns 2,519ns 

Temperaturas x recipientes 2.849ns 1,192ns 2,662ns 

CV% 17,14 11,29 18,68 

NS: não significativo (P>0,05); *: significativo (P<0,05); C.V.: coeficiente de variação. 

 

Os recipientes sob as diferentes temperaturas não apresentaram diferença estatística 

para os aspectos estruturais das sementes analisadas, exceto para a temperatura a 70 °C por 

48 horas que apresentou diferença estatística para sementes intactas sob cápsula de alumínio 

e para sementes escarificadas em papel alumínio (Tabela 2). A médias que levaram a letra ‘b’ 

foram as que apresentaram menor quantidade de água removida.  Para tal explicação dos 
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fatos, as sementes intactas (sem nenhum dano) tendem a eliminar pouca água em relação aos 

demais tratamentos e quando colocadas na cápsula de alumínio houve variação na liberação 

do conteúdo de água, que pode ser em função, das sementes apresentarem estruturas 

diferentes (tegumentos rígidos) ou sementes desiguais em tamanho nos recipientes e no caso, 

das sementes escarificadas em baixa temperatura, pode ser em função do processo de 

escarificação que não rompeu totalmente o tegumento diminuindo assim, a saída de água. 

 

Tabela 2. Médias do teor de água de sementes de Ormosia grossa com diferentes aspectos 
estruturais, em função de diferentes temperaturas e recipientes por meio de método em 

estufa. 
 

Recipientes   Temperatura 
Aspectos estruturais das sementes 

Intactas Trituradas Escarificadas 

Papel alumínio  

105 °C/ 24 h 

6.67±0,24a 16,40±0,97a 12,24±0,26a 

Capsula de alumínio 7.21±0,19a 14,45±0,01a 13,34±3,24a 

Papel alumínio  

103 °C/ 17 h 

5.91±0,33a 14,52±1,21a 13,56±0,56a 

Capsula de alumínio 6,23±2,41a 15,33±4,02a 11,64±3,13a 

Papel alumínio  

130 °C/ 02 h 

4.01±0,12a 11,30±1,10a 7,33±0,33a 

Capsula de alumínio 4.46±0,14a 12,10±0,41a 8,98±0,51a 

Papel alumínio  

70 °C/ 48 h 

8,45±1,68a 14,83±0,15a 7,19±3,15b 

Capsula de alumínio 6,37±1,17b 14,15±0,28a 10,83±0,70a 

*Médias ± erro padrão da média. Médias seguidas pelas mesmas letras (minúsculas nas colunas) não diferem 
entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade 

 

Os resultados obtidos através de análise de regressão para o efeito da temperatura 

demostraram que as sementes submetidas a temperatura de 130 °C por 2 horas (Figura 1) 

não é eficiente para determinar o conteúdo de água total na semente. Isso pode ser reflexo 

do pouco tempo de exposição a temperatura sendo insuficiente para evaporar o conteúdo 

de água de impregnação que está entre as células das sementes. Araújo et al. (2015), 

atribuíram a obtenção do teor de água em sementes de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 

Morong (tamboril) a eficácia do procedimento de moagem, uma vez que, o mesmo 

promoveu a descompartimentalização dos tecidos de proteção, meristemático e de reserva.  

Este método de moagem é semelhante ao de trituração, portanto  escolher um 

método mais eficaz para determinar o teor de água pode ser influenciado de uma espécie 
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para outra, pois suas estruturas tegumentares são diferentes. Em estudo com Hymeneae 

courbaril L. (jatobá), Andrade et al. (2010), observaram que a escarificação do tegumento não 

foi um método suficiente para garantir a desidratação satisfatória das sementes, relatando que 

sua escarificação não diferiu da testemunha. 

 Por outro lado, saber o percentual de umidade das sementes em tempo rápido pode 

tornar econômico para a conservação da espécie. E segundo Xu et al. (2019), o teor de água 

é um indicador significativo para avaliar a qualidade das sementes, o que influência 

diretamente o tempo de armazenamento e a taxa de semeadura, bem como na produção de 

mudas de espécies florestais. 

 

Figura 1. Representação gráfica e equação de regressão da determinação do teor de água 
de sementes de Ormosia grossa em função de diferentes temperaturas (apenas o R² para 130 
°C/2h, apresentou melhor ajuste, por isso que para os demais não se apresentou a curva de 

regressão, valores foram inferiores a 50%). 
 

 

 

Os teores de água retirados a 103 °C/17h e 105 °C/24h foram mais eficiente na 

determinação do conteúdo de água, indo de acordo com as regras de análise de sementes 

(BRASIL, 2009), sendo que o recipiente papel de alumínio foi o que apresentou melhor 

resultado para sementes trituradas (14,5% e 16,4%). 

 

4 CONCLUSÕES 

 
Para a melhor determinação do teor de água em sementes de Ormosia grossa 

recomenda-se a trituração e a utilização do método de estufa não interfere na retirada de 

água, independentemente dos recipientes, pois os mesmos apresentaram a mesma precisão 

na averiguação do conteúdo de água. As sementes em temperatura de 103 e 105 °C/ 24 

horas, foram as que tiveram maior tempo de esposição, sendo do ponto de vista percentual 

dos dados apresentados as mais eficiente para remoção do teor de água. 
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RESUMO 

Ensaios com pneus agrícolas são fundamentais para a tomada de 
decisão na agricultura moderna. Os modelos construtivos de pneus 
agrícolas seguem basicamente três construções: radial, diagonal e 
BPAF (Baixa pressão e alta flutuação). Cada tipo de pneu possui 
uma área de contato específica com o solo, de acordo com seu 
modelo construtivo. Sabe-se que a determinação da área de contato 
com o solo é importante durante as operações agrícolas, já que 
direciona a capacidade total de tração da máquina, bem como o 
grau de compactação proporcionado pela mesma. O presente 
trabalho objetivou avaliar a influência da pressão de inflação e de 
diferentes cargas de trabalho aplicadas em um pneu agrícola de 
construção radial. Os resultados demonstraram que a pressão de 
inflação e a carga sobre o rodado, impactam diretamente a área de 
contato pneu-superfície. As maiores áreas foram obtidas com 
menor pressão interna de inflação. Altas pressões de inflação 
geraram menores áreas de contato. O incremento de 3000kgf na 
carga sobre o rodado, proporcionou aumento de 28% na área de 
contato total e 20% na área de garras do pneu com a superfície. 
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Tests with agricultural tires are essential for decision-making in 
modern agriculture. The agricultural tire construction models 
basically follow three constructions: radial, diagonal and BPAF 
(Low pressure and high fluctuation). Each type of tire has a specific 
contact area with the ground, according to its constructive model. 
It is known that the determination of the area of contact with the 
soil is important during agricultural operations, since it directs the 
total traction capacity of the machine, as well as the degree of 
compaction provided by it. The present work aimed to evaluate the 
influence of inflation pressure and different workloads applied to 
an agricultural tire with radial construction. The results showed 
that the inflation pressure and the load on the wheels directly 
impact the tire-to-surface contact area. The largest areas were 
obtained with less internal inflation pressure. High inflation 
pressures generated smaller areas of contact. The increase of 
3000kgf in the load on the wheels, provided an increase of 28% in 
the area of total contact and 20% in the area of claws of the tire 
with the surface.  

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os pneus agrícolas representam importante componente do trator e das máquinas 

agrícolas, sendo que o desempenho de tração das máquinas se dá em função da interação 

rodado-solo. A capacidade de uma máquina fornecer potência para a realização das 

operações agrícolas depende diretamente do dispositivo de tração, no caso de rodados 

pneumáticos, o tipo de pneu é determinante para o bom desempenho da máquina. 

Segundo Zoz e Grisso (2003), vários fatores interferem no desempenho de rodados 

pneumáticos tais como: o raio dinâmico do pneu, a pressão interna de inflação e as 

características construtivas da banda de rodagem (ALAKUKKU et al. 2003). Além de alterar 

a capacidade de tração das máquinas os pneus também influenciam o crescimento radicular 

das culturas, já que dissipam cargas no solo, aumentando sua compactação. 

O manejo incorreto do solo produz efeitos como compactação superficial e 

redução da produtividade agrícola (MOLINA JR., 2017). As máquinas e os implementos 

agrícolas são os principais responsáveis pela compactação do solo nas áreas agrícolas 

(MARTINS et al. 2018). 
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Os pneus agrícolas apresentam grande influência na compactação do solo, bem 

como podem incrementar a intensidade da compactação, de acordo com sua pressão de 

inflação ou forma construtiva, portanto, torna-se fundamental estudar o comportamento dos 

pneus na interação rodado-superfície de rolamento, em função das cargas aplicadas e pressão 

interna. 

Com base no exposto acima, o objetivo do presente trabalho foi realizar um ensaio 

avaliativo de pneu agrícola em Unidade Fixa de Ensaios de Pneus (UFEP), sob superfície 

rígida em função de diferentes cargas e pressões de inflação. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi desenvolvido na Fazenda experimental Lageado, pertencente à 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências 

Agronômicas no município de Botucatu. Para realização dos ensaios foi utilizada 

metodologia proposta por Lanças, et al. (1996).  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) sendo que os 

tratamentos consistiram na aplicação de cinco pressões de inflação ( p1=413,7 kPa; p2=365,4 

kPa; p3=324,1 kPa; p4=289,6 kPa; p5=255,1kPa) e duas cargas controladas (c1-8000kgf e 

c2-5000kgf) em pneu agrícola modelo 75R26 com largura total de banda de 712mm; 

diâmetro externo de 1600mm e pressão de inflação recomendada de 331kPa. Foram 

realizadas 4 repetiçoes para cada tratamento. 

Para ensaio em laboratório e aplicação das cargas controladas foi utilizada a Unidade 

Fixa de Ensaios de Pneus UFEP (Figura 1) constituída por perfis e tubo de aço carbono, 

apresentando um eixo acionado por pistão hidráulico, onde o pneu é fixado com a finalidade 

de receber cargas controladas através de uma célula com capacidade de 10.000 kgf, simulando 

assim, as interações entre rodados pneumáticos com o solo ou superfície rígida.  

As variáveis analisadas foram: área de contato total (AT) e área de contato das garras 

(AG) do pneu, em função de diferentes pressões de inflação e cargas aplicadas. As cargas 

aplicadas de 5000kgf e 8000kgf, objetiveram representar a situação de trabalho e a carga 

crítica máxima para o modelo de pneu, respectivamente.  

Foi utilizado o método da super elipse para composição da área total de contato. 

Para a área das garras foi utilizado equipamento planímetro de mesa desenvolvido por Silva, 

Catâneo e Cardoso (1993).  
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Para o tratamento estatístico dos dados foi utilizado o software Minitab v. 16, onde 

os resultados foram submetidos ao teste de normalidade, análise de variância e quando 

necessário ao teste de comaração de médias Tukey à 5% de probabilidade. 

 

Figura 1: Unidade Fixa de ensaio de pneus em ensaio de interação rodado-superfície rígida 
(“Footprint”). 

 

 

 Fonte: Marques Filho, (2019) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados obtidos nos ensaios foram agrupados na Tabela 1, para as 

informações de área de contato total (AT) e área das garras (AG) em função das cargas 

aplicadas c1 (8000kgf) e c2 (5000kgf). 

Para a carga aplicada de 5000kgf não se constatou diferença estatística entre as 

pressões p2; p3; p4 e p5, porém verificou-se diferença entre essas e p1. Em ATc2 e AGc2 a 

carga aplicada apresentou diferença entre p1 e as demais pressões de inflação, fato que 

possivelmente ocorreu pela menor imposição de carga no pneu e maior estabilidade do 

mesmo para suportar tais pressões em função da área de contato. Os resultados obtidos vão 

de encontro com Fernandes et al. (2018) e Leite et al. (2010). 
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Tabela 1: Resultados análise de variância e teste de Tukey para variáveis área de contato e 
área das garras em pneu agrícola sob diferentes pressões de inflação e cargas aplicadas. 

 

Trat. p1 (cm²) Desvio p2 (cm²) Desvio p3 (cm²) Desvio 
p4 

(cm²) 
Desvio p5 (cm²) Desvio 

ATc1* 1403 d 4,8 1514 c 14,8 1535 bc 6,1 1580 ab 4,7 1603 a 3,7 

ATc2* 1109 f 25,3 1231 e 56,5 1236 e 9,5 1226 e 16,3 1261 e 1,8 

CV(%) 2,28  4,58  1,2  1,32  1,1  

                      

AGc1* 425 d 9,1 472 c 1,3 486 bc 2,08 498 ab 8,4 503 a 1,2 

AGc2* 328 f 3,2 365 e 16,2 351 e 1,1 349 e 5,2 357 e 2,8 

CV(%) 2,14  4,45  0,42  1,7  0,8  

*médias seguidas de letras iguais entre linhas ou colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey à 

5%. 

 

Pode-se inferir que quanto maior a pressão de inflação do pneu, menor a área de 

contato com o solo. Em área total, com a aplicação de 8000kgf não houve diferença entre 

valores para p4 e p5; p3 e p4 respectivamente. Os resultados indicam alta correlação entre 

pressão de trabalho e área de contato total do pneu com a superfície rígida (Figura 2). 

 
Figura 2: Relação entre as variáveis área de contato total e Pressão de inflação do pneu sob 

diferentes cargas aplicadas c1(8000kgf) e c2 (5000kgf). 
 

 

     Fonte: dados da pesquisa 

 

Os resultados obtidos concordam com os encontrados por Teimourlou e 

Taghavifar (2015), onde se observou que o aumento da carga sobre o rodado agrícola, 
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aumenta a área de contato. Entretanto, os autores verificaram comportamento contrário para 

o incremento da pressão de inflação do pneu, onde a área de contato foi reduzida linearmente 

com o aumento da pressão interna do pneu. 

 Foi possível verificar que o aumento de carga aplicada em 3000kgf, aumentou 

também a área de contato total (AT) na superfície em média 20%, e área das garras (AG) em 

28% para pressões de inflação idênticas. Resultados semelhantes foram obtidos por Feitosa 

et al. (2014).  

A pressão de inflação impactou diretamente a área de contato do pneu com a 

superfície, sendo que foram necessários 131kPa para obtenção de um aumento de 10% de 

aumento na área de contato com a superfície rígida. 

É importante salientar que as altas pressões de trabalho, associadas ao aumento do 

índice de carga sobre os rodados, causam problemas de compactação no solo, prejudicando 

o crescimento radicular e consequentemente da produtividade das culturas agrícolas.  

 

4 CONCLUSÕES 

 
O aumento de carga sobre o rodado apresenta correlação linear positiva com o 

ganho em área de contato do pneu com a superfície. O incremento da pressão de inflação 

interna, reduz linearmente a área de contato. 

O acréscimo de 3000kgf na carga aplicada proporcionou aumento de 28% na área 

de contato total e 20% na área de garras do pneu com a superfície.  

É preciso equalizar corretamente pressão de trabalho e distribuição de cargas nos 

rodados, utilizando como fonte de racionalização de recursos na agricultura e manutenção 

das características do solo. 
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RESUMO 

Entender a dinâmica da sociedade nordestina e suas relações com 
o seu território tem-se se tornada a cada dia mais evidente nos 
estudos sociais e agrários. A região nordeste por muito tempo ao 
longo dos séculos e desde os primórdios de sua ocupação tem sido 
visto pelas demais regiões do país como um lugar de atraso em que 
o fenômeno da seca é reinante no semiárido. A seca deve ser 
entendida em sua complexidade não sendo apenas um fenômeno 
meteorológico, mas um problema de superação também social e 
político. Deste modo este estudo de caráter bibliográfico apresenta 
uma base conceitual de discussões ainda evidentes na 
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contemporaneidade sobre a questão da ruralidade para o nordeste 
semiárido brasileiro onde os desafios da inserção da sociedade 
sobre as questões do território e da gestão de águas tornam-se 
temas que precisam ser melhor trabalhados entre o poder público 
e a sociedade sobre a proposta de construção de pontes de diálogo 
horizontais para que haja eficácia nas ações de mitigação dos 
problemas socioambientais causados principalmente pelos 
períodos de secas. 
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Understanding the dynamics of Northeastern society and its 
relations with its territory has become increasingly evident in social 
and agrarian studies. The northeast region for a long time over the 
centuries and since the beginning of its occupation has been seen 
by other regions of the country as a place of backwardness in which 
the phenomenon of drought reigns in the semiarid region. The 
drought must be understood in its complexity not only as a 
meteorological phenomenon, but also as a problem to overcome 
social and political issues. In this way, this bibliographic study 
presents a conceptual basis for discussions that are still evident in 
contemporary times on the issue of rurality for the Brazilian semi-
arid northeast where the challenges of society's insertion on issues 
of territory and water management become themes that need be 
better worked out between the government and society on the 
proposal to build horizontal dialogue bridges so that there is 
effectiveness in actions to mitigate socio-environmental problems 
caused mainly by periods of drought. 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos o nordeste brasileiro em sua porção semiárida tem sido 

estigmatizado como uma região de extrema pobreza sendo difícil a aplicação de técnicas mais 

adequadas para o desenvolvimento de sistemas agrários tido como mais eficientes. O próprio 

desenvolvimento de ações “modernizantes” da revolução verde no Brasil trouxe exclusão da 

maioria dos territórios do semiárido por conta da assistência técnica querer implantar 

“pacotes tecnológicos” sem nenhum entendimento sobre o modo de produção e reprodução 

da sociedade sertaneja em seu território.  

Contribuindo para tal fato, entende-se que as questões edafoclimáticas - solos rasos 

e escassez hídrica temporal - faz com que o semiárido seja visto como um território em que 
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os avanços da agricultura sempre terão um aspecto limitante. Soma-se a isso a questão da 

ocupação do território através do binômio gado-algodão em que as glebas eram ocupadas 

por pessoas influentes que tinham no latifúndio a forma de se gerar receita para si e para 

aqueles que estavam à disposição de trabalhar nas grandes fazendas.  

Neste interim e voltando-se para questões mais contemporâneas que avançaram ao 

longo do século XX, tem-se a modernização do campo e a urbanização de grandes centros. 

O rural passa então por reformas técnicas para atender a demanda por alimentos nas grandes 

cidades que agora se tornavam grandes centros comerciais e industriais. Neste processo o 

sertanejo, excluído do sistema de produção agrícola “moderno” - sem acesso à terra e/ou 

sem capital - passa a servir de mão de obra para a engrenagem do bom funcionamento 

urbano industrial, havendo um grande número de emigrantes nordestinos principalmente 

para os estados da região sudeste - principalmente Rio de Janeiro e São Paulo.  

Entender esse arcabouço complexo sobre território, sociedade e relações de gestão 

para as águas torna-se mister nesse estudo em que se realizará um panorama teórico através 

de uma revisão bibliográfica para que se possa entender a complexidade deste território tão 

rico e tão vasto em cultura e em potencialidades na sua ruralidade. As melhorias para a 

sociedade nordestina, perpassam por esse entendimento e se faz necessário que cada vez 

mais as ações do poder público possam a cada dialogar de forma mais horizontal com a 

sociedade para que as ações públicas possam ter efetividade nas mudanças sociais para povo 

nordestino. 

 

2 SEMIÁRIDO BRASILEIRO: RELAÇÕES SOCIEDADE, TERRITÓRIO E 

ÁGUA 

 

O semiárido brasileiro vai além dos aspectos geográficos de clima e bioma. O 

novo olhar relaciona-se à capacidade do sertanejo nordestino em adaptar o seu modo de vida 

de produção e reprodução as condições adversas que inicialmente pensa-se ser somente de 

acesso a água. A complexidade das adaptações perpassa pelos saberes adquiridos pela 

sociedade ao longo dos anos na busca de superar, não somente questões relacionadas ao 

clima, mas também questões político-sociais que durante muito tempo foram negligenciadas 

para a sociedade que vive no território semiárido.  

Neste sentido, através deste estudo teórico-bibliográfico se poderá ampliar o 

conhecimento de questões sobre território e suas relações sociais e gestão de águas, que cada 
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vez mais precisam ser entendidas dentro de novas propostas de políticas públicas para 

avanços no semiárido brasileiro sob o modo de produção e reprodução do meio rural. 

 

2.1 Relações sociais e políticas no território semiárido  

 

 Território e espaço são conceitos aparentemente semelhantes, porém apresentam 

distinções. Segundo Egler (1995) o espaço representa um nível elevado de abstração, 

enquanto território envolve o ator que se apropria da terra e nela constrói relações de poder 

em múltiplas dimensões. O conceito de território não se relaciona apenas a uma dimensão 

material ou concreta, é algo mais amplo, sendo um campo de “teia ou uma rede de relações 

sociais” que se projetam no espaço sendo objeto de análise em diferentes perspectivas: 

geográficas, antropológicas, econômica, bioecológica (RAFFESTIN,1993). 

O território do semiárido brasileiro tem por classificação sob a dimensão física uma 

área oficial de 895.254,40 km², constituída por 1.134 municípios presentes nos estados do 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e norte de 

Minas Gerais (BRASIL, 2020).  Já Andrade (1988, p.62) em seu trabalho intitulado 

“Nordeste: Alternativas da Agricultura” observa que há no semiárido brasileiro uma 

diferenciação ecológica marcante semelhante a uma “colcha de retalhos” em que o espaço 

ou território não deve ser somente percebido pela simples avaliação das condições climáticas 

(que acaba induzindo a homogeneidade do semiárido relacionado principalmente a questão 

da seca). Andrade (1988) afirma que: 

 

Há sim uma heterogeneidade observada através dos “grandes pediplanos 
drenados pelos principais rios da região: São Francisco, Parnaíba, Jaguaribe, 
Piranhas-Açu e etc., com serras e chapadas que se alteiam sobre o pediplano e 
que apresentam um clima úmido ou sub-úmido. São ás áreas conhecidas como 
“brejos”, que formam verdadeiros “oásis” onde existe uma grande concentração 
populacional”. 

 

Para entender o modo de produção e reprodução no semiárido, se faz necessário o 

esforço para a compreensão de como ocorreu o processo de ocupação desta região diante 

dos desafios edafoclimáticos. A ocupação do semiárido ocorreu sustentada por um tripé: 

gado, algodão e lavouras alimentares (FARIAS, 2018). O gado era criado solto na caatinga 

de forma extensiva não requerendo um grande número de trabalhadores para essa atividade, 

ou seja, a mão de obra era basicamente constituída pelo núcleo familiar. Já o algodão era 

cultivado tanto em grandes como em pequenas propriedades.  
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Nas grandes propriedades, o cultivo de algodão seguia a plataforma baseada no 

sistema de parceria ou arrendamento estando os riscos e tratos culturais da produção de 

algodão sob a responsabilidade dos parceiros e arrendatários. Já as lavouras alimentares eram 

cultivadas pelos produtores arrendatários, parceiros ou por proprietários de pequenas 

propriedades agrícolas, baseado em um modo de produção de garantia mínima alimentar do 

núcleo familiar (MOREIRA, 2007). Para Moreira e Targino (1997):  

 
[...] Outro aspecto que merece realce é o predomínio de uma estrutura de 
propriedade Marcada, desde o início do processo de ocupação regional, pela 
grande propriedade latifundiária. A pequena produção surge atrelada ao latifúndio 
e dele dependente. Sua expansão acha-se ali relacionada à expansão dos sistemas 
de parceria e arrendamento, relações de trabalho características da região. 

 

Sob um olhar social, econômico e político, nas últimas décadas - a partir da década 

de 1990 - o governo federal aplicou ações de investimentos de forma polarizada através de 

políticas públicas ativas de investimento em regiões ou setores do país aclamados como 

“prioritários”, sendo um processo excludente de acumulação intencional e de fortalecimento 

da “Região Concentrada” (grandes núcleos urbanos, principalmente das regiões sul e sudeste)  

onde haveria o grande crescimento do “bolo econômico” para a partir daí repartir o “bolo” 

com as demais regiões e com os seus cidadãos (FAUSTO, 2015).   

Para Théry (1995), no Brasil, há um ou mais “territórios arquipélagos” que foram 

construídos ou desconstruídos a partir de uma dinâmica territorial que fragmentou o país em 

ilhas de propriedades e excelência em que a qualidade de vida e os indicadores sociais e 

econômicos são dispares em relação ao resto do país. Há em algumas “ilhas” níveis de 

produtividade e competitividade alinhados a outras regiões do mundo economicamente mais 

desenvolvidas. Como resultado da política de investimentos polarizada se gerou no Brasil 

umas das sociedades mais desiguais do mundo (SACHS, 2003). Já Zaidan Filho (2003) 

destaca que o desenvolvimento regional e suas políticas e ações públicas nasceram de grandes 

propostas nacionais imposta em sentido vertical (de cima para baixo) advinda de uma elite 

dominante e dirigente que se impunha à missão de atenuar as disparidades e de integrar as 

regiões economicamente buscando fortalecer os vínculos de: nação, povo e identidade 

regional.  

 Dentre tantos chamados “arquipélagos”, encontra-se a região semiárida brasileira, 

que comumente tem sido estereotipada como uma região “pobre” onde a fome é um fator 

constante dada a escassez de chuvas em anos de seca quase que constantes. Sob esse aspecto, 

Carvalho (2004) destaca que:  
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Reconhecer a existência de uma “região pobre” dentro de um país é reconhecer 
as disparidades econômico-sociais [...] A “problemática regional” do semiárido é 
um produto sociocultural das disparidades geográficas no processo de 
desenvolvimento econômico capitalista, vale dizer, empreendidas com maior 
“rigor” em países periféricos, como no caso do Brasil. 

 

Delgado (1985) destaca que até a primeira metade do século XX, não houve 

mudanças significativas no modo de produção dos latifúndios e dos minifúndios na região 

semiárida nordestina. Diferentes literaturas situam que mudanças significativas nos meios e 

formas de produção agrícola e pecuária no semiárido passam a ocorrer a partir da década de 

1960 com um marco temporal importante no processo de modernização da agricultura 

brasileira a partir da integração da agricultura com a indústria, sendo a primeira a principal 

fornecedora de matéria-prima e consumidora da nascente indústria de insumos e 

equipamentos agrícolas.  

Carvalho (2004) avalia que até meados da década de 1970 a parte central do 

semiárido era ocupada por atividades agropecuárias de consórcio gado-algodão-lavouras 

alimentares e sua forte dependência as condições climáticas da “quadra invernosa” (meses 

de fevereiro à junho). Silva (2006) destaca que:  

 

Em meados do século XX, escancara-se o problema das desigualdades regionais, 
fruto da disparidade regional de ritmos de crescimento. De um lado assistia-se ao 
crescimento econômico do Centro-Sul do país, com base no dinamismo 
industrial; e, de outro, a lentidão e o atraso na economia regional nordestina, 
refletindo a estagnação da agroindústria açucareira e do complexo algodoeiro-
pecuário[...] 

 

  Para Fausto (2015) as relações região Nordeste e Centro-Sul se dão pela dinâmica 

da integração, como “homogeneização do espaço econômico nacional” em que a região 

Centro-Sul assume o processo de expansão do capitalismo sendo as demais regiões 

subordinadas havendo um processo de desenvolvimento capitalista desigual e combinado 

em que há uma relação do controle dos níveis de produção regionais pela região Centro-Sul 

que detém o capital industrial, sendo as demais regiões fornecedoras apenas de produtos 

agropecuários (insumos para as indústrias). 

Lima (2010) destaca que o desenvolvimento recente de algumas das chamadas 

“ilhas de modernidade” no semiárido ocorreu ou ocorre pela crença fundamentada de que o 

modelo relacionado ao agronegócio deve ser promotor de um maior nível de agregação de 

valor à produção local para que haja um incremento expressivo nos níveis de emprego e de 

renda e com isto a região semiárida é vista como um espaço do mercado onde as empresas 
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podem desenvolver suas operações de ampliação do capital. Araújo (1997 p.112) observa 

que atualmente a organização geoeconômica do semiárido comporta realidades bem 

diferentes e diversas, tornando-se uma região de desenvolvimento tecnológico e de novas 

formas de organização da produção principalmente aquelas relacionadas a produção agrícola 

irrigada e a indústria.  

Essa nova plataforma de desenvolvimento é resultado de elementos de três 

elementos fundamentais: condições climáticas em seu estado ótimo, ampliação de 

investimentos tecnológicos para ampliação e desenvolvimento da fruticultura irrigada e a 

intensa participação do setor público com ações promotoras de desenvolvimento para 

integração do semiárido à economia das demais regiões do país.  

 

2.2 Semiárido e sua relação com a gestão de águas  

 

Quando se fala ou se pensa em semiárido a característica mais evidente mensurada 

em diferentes estudos é a ausência de chuvas em períodos longos. Coelho (1985) verifica que 

o fator seca no semiárido nordestino apresenta-se como uma característica natural, pois 

ocorrem somente duas estações, o inverno e o verão com variações de precipitações e de 

períodos dentro do próprio Sertão - inicio de chuvas no mês de outubro em algumas áreas 

e/ou regiões e em outras somente a partir de março. Lima (2010) relata que a insuficiência e 

irregularidade na distribuição de chuvas, com médias entre 260 e 800 mm, forte taxa de 

evaporação e a temperatura elevada refletem na modelagem da paisagem predominante, 

influenciando diretamente na vegetação que apresenta espécies xerófilas e caducifólias, 

formando o bioma caatinga. Com relação à rede de rios existentes no Nordeste, Cirilo (2008, 

p. 62) destaca: 

 

O Nordeste semiárido é uma região pobre em volume de escoamento de água dos 
rios. Essa situação pode ser explicada em razão da variabilidade temporal das 
precipitações e das características geológicas dominantes, onde há predominância 
de solos rasos baseados sobre rochas cristalinas e consequentemente baixas trocas 
de água entre o rio e o solo adjacente. O resultado é a existência de densa rede de 
rios temporários.  

 

Já para Agência Nacional de Águas (ANA) (2003) o longo período seco e a elevada 

evaporação faz com que os rios, riachos e córregos no semiárido apresentem a característica 

de serem intermitentes (baixos níveis ou até mesmo ausência hídrica em períodos de 

estiagem), havendo um conjunto de fatores ecológicos e hidrológicos relacionados ao clima 
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semiárido regional, “muito quente e sazonalmente seco, que projeta derivadas radicais para 

o mundo das águas, o mundo orgânico das caatingas e o mundo socioeconômico dos 

viventes dos sertões”. 

Gomes (2001) destaca que “nos três últimos séculos, registros acerca dos eventos 

climáticos ocorridos na região se tornaram mais confiáveis. Nesse período, por 85 anos as 

chuvas foram escassas, inexistentes ou mal distribuídas no semiárido nordestino”. Sobre o 

modo de produção e reprodução da população camponesa nordestina, Castro (2011, p. 8) 

destaca que: “à escassez ou à má distribuição das chuvas soma-se o fato de que 

aproximadamente 10 milhões de habitantes do Semiárido obtêm o seu sustento da agricultura 

e da pecuária tradicionais, atividades muito vulneráveis às secas”. 

A principal alternativa pensada desde o final do século XIX para o semiárido 

nordestino, no sentido de atenuar os efeitos da seca, vem a ser a construção de açudes para 

armazenamento das águas da quadra “invernosa”. 

De acordo com Assunção e Livingstone (1993), desde que a seca é por definição 

um problema relacionado à falta de água, a solução encontrada é a acumulação de água em 

grandes quantidades, a chamada “solução hidráulica”. Em oposição a esse ideal chama 

atenção o fato, de que a grande maioria dos açudes construídos ao longo do século XX são 

escassamente utilizados, pois há deficiência de políticas e ações eficazes de gestão dos 

recursos hídricos que garantam que a água chegue de forma regular para todos os víveres de 

uma região ou localidade.  

Porém algumas ações promotoras de gestão dos recursos hídricos merecem 

destaque como o “Canal da Integração” para o estado do Ceará coordenado pela Companhia 

de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH) que conduz a água do reservatório do 

Castanhão por 225 km até a região metropolitana de Fortaleza. Outro exemplo são os 500 

quilômetros de adutoras construídas no estado do Rio Grande do Norte. Estes dois 

exemplos expressam ações técnicas eficientes de aproveitamento das reservas hídricas 

(CIRILO, 2008).   

Destaca-se no último parágrafo, o termo “ações técnicas eficientes”, mas sob o 

aspecto social - redução da pobreza - tais ações são realmente eficientes? Ao avaliar o aspecto 

benefício social das barragens, Coelho (1985 p. 30) levanta a seguinte indagação: “E as 

barragens que servem para irrigação, não são desenvolvimento social e econômico, de acordo 

com o que diz o Governo”? Sob a sua indagação, Coelho expõe em a ideia das barragens 

como promotoras de riquezas dos poderosos, dos donos de fábricas e dos latifundiários 

através do amplo acesso aos meios técnicos de irrigação, sendo pouco expressivo o seu papel 
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social e econômico para a grande parcela de camponeses e/ou agricultores familiares. Silva 

(2003, p. 370) observa que há falhas na funcionalidade social dos grandes açudes em relação 

ao aspecto da garantia da produção agrícola, pois muitos estão localizados longe de várzeas 

irrigáveis e os que estão próximos destas áreas atendem a um pequeno número limitado de 

famílias.  

A construção e gestão dos açudes, ao longo do tempo, tem obedecido a lógica da 

injustiça ambiental defendida por Sen (2008) em que há negação de acesso das classes mais 

pobres aos recursos que atendam às suas necessidades básicas de sobrevivência, como por 

exemplo água potável. A lógica da injustiça ambiental segue parâmetros defendidos por 

políticas de desenvolvimento econômico que buscam promover a equidade social 

negligenciando os direitos individuais dos cidadãos que não estejam dentro da lógica de 

evolução do mercado (SEN, 2008).  

Como forma de atenuar a injustiça ambiental - para a água -  Fracalanza, Jacob e 

Eça (2013, p.1) defendem a ampliação da participação de novos atores sociais nas políticas 

públicas relacionadas à gestão dos recursos hídricos, tendo por ponto de partida uma 

dimensão predominantemente técnica da gestão que seria ampliada para uma panorama e/ou 

dimensão de uso da água em que entrariam múltiplas formas de apropriação, abrindo um 

espaço para o debate questionador das considerações meramente mercantis de utilização da 

água. 

 Com o debate busca-se criar modelos mais igualitários e sustentáveis de acesso e 

apropriação dos recursos hídricos por todos, não havendo exclusão de nenhuma classe social. 

Já Silva (2003) destaca que em ecossistemas frágeis como o semiárido, há cada vez mais a 

necessidade de se construir um conceito de sustentabilidade orientado no processo 

participativo e de valoração dos conhecimentos das populações locais.  

A gestão das águas para o semiárido brasileiro, deve ser pautada por políticas 

públicas permanentes e apropriadas para diferentes realidades sociais, ampliando a 

capacidade humana local e quebrando com as estruturas de concentração da terra, da água, 

do poder e do acesso a serviços sociais básicos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entender as questões complexas que envolvem o modo de vida da sociedade do 

semiárido foi a base deste estudo. As relações histórico-sociais em muitas faixas territoriais 
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do semiárido ainda são fatores limitantes necessitando que a própria sociedade que ali vive 

possa compreender as suas potencialidades para superar os mais vastos desafios ainda 

correntes. Esta superação ocorrerá através do fortalecimento do diálogo do poder público 

com a sociedade sobre o entendimento das questões a serem efetivamente superadas sejam 

a níveis micro ou macros dentro da sociedade nordestina. 

Para a questão das águas, este trabalho apresenta o viés da construção não somente 

de obras hidráulicas, mas que haja pontes de diálogos entre sociedade e Estado para que 

juntos possam efetivar ações eficientes e eficazes para a superação da escassez hídrica, pois 

entende-se que o fenômeno das secas não é somente um fenômeno climático, mas também 

um fenômeno político-social que precisa cada vez mais estar alinhado com as demandas 

corretas das sociedades que vivem no território semiárido.  
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RESUMO 

A integração de atividades comunitárias em pequenas cidades é 
engrenagem fundamental para promover a participação social no 
desenvolvimento local.  Para tanto, A implantação de hortas 
comunitárias acata uma série de vantagens à distribuição de 
recursos alimentares de forma justa. Os benefícios de tal atividade 
são: produzir alimentos promovendo o acesso e a disponibilidade 
dos mesmos de forma solidária; garantir a segurança alimentar para 
as comunidades carentes; propiciar igualmente oportunidades de 
trabalho; geração de renda; e aproveitamento de áreas públicas 
ociosas. Objetiva-se por meio deste trabalho, apresentar 
observações dos efeitos sociais e econômicos de uma horta 
comunitária na vida de famílias em situação de vulnerabilidade 
social, através do relato de uma atividade acadêmica que analisou o 
funcionamento de tal projeto no município de Araguatins por meio 
de ações extensionistas. 

  

  

 

 
COMMUNITY HOUR AS A PROMOTION OF QUALITY OF LIFE 
FOR FAMILIES IN SOCIAL VULNERABILITY 
 

 ABSTRACT 

 

 

 

The integration of community activities in small towns is a 
fundamental gear to promote social participation in local 
development. To this end, the establishment of community 
gardens embraces a series of advantages in the distribution of food 
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resources in a fair manner.The benefits of such an activity are: 
producing food by promoting access and availability of it in 
solidarity; guarantee food security for needy communities; also 
provide job opportunities; income generation; and use of idle 
public areas. The objective of this work is to present observations 
of the social and economic effects of a community garden on the 
lives of families in situations of social vulnerability, through the 
report of an academic activity that analyzed the functioning of such 
a project in the municipality of Araguatins through extension 
actions. 
 

  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A integração de atividades comunitárias em pequenas cidades é engrenagem 

fundamental para promover a participação social no desenvolvimento local. Agindo como 

um estimulador do comércio de alimentos orgânicos e da independência financeira de 

famílias de baixa renda. A implantação de hortas comunitárias acata uma série de vantagens 

à distribuição de recursos de forma justa. 

De acordo com Silva (2011) a horta comunitária tem sua importância sob o ponto 

de vista nutricional, como forma de terapia ocupacional, na melhoria do habito de consumo 

das pessoas, na economia das famílias até ́ na manutenção e/ou melhoria da saúde e 

prevenção de doenças. Os benefícios de tal atividade são: produzir alimentos promovendo 

o acesso e a disponibilidade dos mesmos de forma solidária; garantir a segurança alimentar 

para as comunidades carentes; propiciar igualmente oportunidades de trabalho; geração de 

renda; e aproveitamento de áreas públicas ociosas (ALBUQUERQUE, 2016). 

A política de funcionamento de projetos de horta comunitária é simples, o que 

viabiliza ainda mais sua contribuição para o desenvolvimento social.  Estes projetos se 

desenvolvem a partir da utilização de áreas públicas dentro da cidade fazendo o seu 

aproveitamento para a produção de alimentos, através do trabalho. 

Objetiva-se por meio deste trabalho, apresentar observações dos efeitos sociais e 

econômicos de uma horta comunitária na vida de famílias em situação de vulnerabilidade 

social, através do relato de uma atividade acadêmica que analisou o funcionamento de tal 

projeto no município de Araguatins por meio de ações extensionistas. 
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2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

A constituição deste trabalho deu-se a partir de uma experiência vivenciada na 

Horta Comunitária da cidade de Araguatins – TO, a partir da implementação de um trabalho 

de extensão. De acordo com Calgaro et al., (2013) a realização de projetos de extensão, como 

a implementação de hortas, busca principalmente a produção sustentável. Diante disto, 

desenvolveram-se várias iniciativas, sendo a primeira dedicada a entender o funcionamento 

da horta, se as pessoas diretamente envolvidas na produção das hortaliças seguiam um padrão 

de cultivo, se alguma entidade pública fora envolvida nesse projeto e quem cuida diretamente 

da horta. 

A horta está localizada no setor denominado Irial, região noroeste da cidade de 

Araguatins - TO (Figura 1) e interfere de modo positivo na economia municipal e na renda 

pessoal dos horticultores envolvidos, sendo estes pertencentes ao sistema de agricultura 

familiar. O projeto é uma iniciativa da prefeitura municipal e de moradores do bairro Irial 

que intensifica atividades agrícolas sustentáveis na região. 

Em média cinquenta produtores trabalham na horta, cada um tem seu espaço para 

as plantações e o desenvolvimento de instalações como canteiros e telas de sombreamento é 

feito através do trabalho braçal individual em conjunto com o auxílio de seus familiares.  

Quanto aos aspectos de manejo das culturas, observou-se que a maioria dos 

produtores utilizava adubo orgânico, fazendo uso de esterco bovino devido facilidade de 

obtenção na região. Além do esterco de gado, alguns poucos adubos químicos também são 

utilizados. A maioria das famílias não tem conhecimento sobre adubação e acabam utilizando 

os métodos convencionais que encontram disponíveis, devido à carência de informação e de 

orientação técnica. Além disso, foi observado que grande parte dos produtores não tem 

conhecimento dos métodos alternativos para o controle de pragas.   

 De acordo com Galvão et al. (2005) um nível de dependência de mão-de-obra 

externa bastante baixo na composição da renda familiar, pode ser entendido como sinal 

positivo de sustentabilidade econômica. As principais hortaliças cultivadas são: alface, couve, 

coentro e cebolinha, devido sua produção ser rápida e de baixo custo. Segundo Silva et al. 

(2015), tal predominância reflete a grande demanda local relacionada com a culinária regional 

tradicional. Grande parte do cultivo é destinada à comercialização no município, outra parte 

ao consumo próprio dos horticultores, o que contribui para a inclusão de alimentos orgânicos 

na mesa dos mesmos. 
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Indubitavelmente, é plausível dizer que o projeto traz vantagens e benefícios tanto 

em questões econômicas, quanto para a saúde humana, conscientização e preservação 

ambiental, devido ao uso mínimo ou até mesmo a não utilização de produtos químicos, 

como, defensivos e adubos.  

 
Figura 1 - Atividade Experimental 

 

          Fonte: próprios autores 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo de promover autonomia financeira de famílias de menor renda e de 

fornecer uma alimentação saudável de alto valor nutricional é o que movimenta a realização 

do projeto. Contudo, observou-se que a mobilidade e coletividade dos produtores 

responsáveis pela horta promove efetividade na produção, no abastecimento local e nas 

relações sociais.  

Observou-se também que cultivar horta em conjunto com outras pessoas pode unir 

a comunidade e serve como terapia ocupacional. Isso se deve grande parte, ao aumento da 

importância do componente social nas atividades e nos processos dos projetos de hortas. 
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Essa temática é englobada no conceito de agricultura social, pela realização de atividades em 

explorações agrícolas no âmbito de utilização da natureza para produzir saúde, benefícios 

sociais e educacionais nos diversos cenários da agricultura urbana. 
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