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Apresentação 

 

O avanço da Ciência tem promovido o desenvolvimento de inúmeras tecnologias 

que tende a proporcionar o incremento da produção de alimentos, a melhoria da qualidade 

de vida da população, a preservação e sustentabilidade do planeta. Todavia, além da geração 

de novos conhecimentos é necessário a dispersão para o público alvo. Algo que geralmente 

é negligenciado por muitos autores, pois, se limitam apenas em publicar um artigo científico. 

Nesse aspecto, a “Pantanal Editora” surgiu com a missão de “publicação de trabalhos 

de pós-doutorado, teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, ensaios 

e artigos científicos” com o lema "Ciência com consciência". Nossos valores são construídos 

sob esse alicerce. Qualidade, ética, relevância acadêmica e impacto social, norteiam nossos 

trabalhos. Diferentemente de outras editoras, nós procuramos pesquisadores que estejam 

dispostos a fazerem capítulos que passaram por revisões criteriosas e não somente aplicar o 

binômio pagou-publicou. 

Além disso, tem como visão “A ciência é vital para o desenvolvimento humano, e 

seu progresso somente é possível quando apoiado sobre o conhecimento científico passado. 

Por isso a divulgação dos trabalhos científicos é essencial para que a ciência possa alcançar a 

todos, transformando nossa sociedade.” 

Com base nesses pilares, a “Pantanal Editora” orgulhosamente apresenta em seu 

primeiro livro “Ciência em Foco”, em seus 22 capítulos, avanços nas áreas de Ciências 

Agrárias e da Engenharia. Conhecimento estes, que irá agregar muito aos seus leitores, entre 

os assuntos, adubação nitrogenada na soja, diversidade genética de cultivares de mandioca, 

produção de mudas, magnetismo na agricultura, técnicas de avaliação do sistema radicular 

das plantas, percepção ambiental de alunos, análise de gestão de resíduo sólidos, conservação 

de estradas, sustentabilidade e responsabilidade social. Portanto, fica evidente que essas 

pesquisas procuram promover melhorias quantitativas e qualitativas na produção de 

alimentos e, ou melhorar a qualidade de vida da sociedade. Sempre em busca da 

sustentabilidade do planeta. 

Aos autores dos diversos capítulos, pela dedicação e esforços sem limites, que 

viabilizaram esta obra que retrata os recentes avanços científicos e tecnológicos, os 

agradecimentos dos Organizadores e da Pantanal Editora. 

Por fim, esperamos que este livro possa colaborar e instigar mais estudantes e 

pesquisadores na constante busca de novas tecnologias. Assim, garantir uma difusão de 

conhecimento fácil, rápido para a sociedade. 

 

 

Alan Mario Zuffo 

Jorge González Aguilera 

Bruno Rodrigues de Oliveira
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Capítulo 1 

 

Características agronômicas da soja em função da 

adubação nitrogenada associada à inoculação de 

Bradyrhizobium japonicum 

    

Alan Mario Zuffo1* 

Jorge González Aguilera1 

Lidiane Arissa Yokota¹ 

Denise Batista de Morais¹  

Fábio Nogueirol dos Santos Filho¹ 

Wéverson Lima Fonseca2 
 

INTRODUCÃO 

A soja (Glycine max L. Merrill) é uma oleaginosa que tem alta quantidade de proteína na 

semente (36-40%) e teor de óleo (18-20%) (Lima et al., 2015). Por ter alto valor de proteínas 

nos grãos, a soja necessita de grandes quantidades de nitrogênio (N), segundo Kaschuk et al. 

(2016) cerca de 80 kg de N para produzir uma tonelada de grãos. A soja não tem proporcionado 

níveis de proteínas no farelo compatíveis com o padrão exigido pelo mercado internacional (46 

a 47%) (Sediyama, 2016).  

O teor de proteína nos grãos de soja pode ser afetado pelas condições climáticas, solo 

características, práticas de manejo de culturas, características genotípicas e estresse hídrico (Silva 

et al., 2015). Assim, a aplicação de N mineral pode ser uma alternativa para aumentar o teor de 

proteína nos grãos da soja, haja vista, que segundo Taiz et al. (2017) o N faz parte da estrutura 

da clorofila, de enzimas e proteínas. 

Petter et al. (2012) verificaram que a aplicação de doses de N no estádio R1 (início do 

florescimento) em cultivares da soja apresentou ganhos em produtividade, sendo que a máxima 

eficiência agronômica e econômica foi obtida com doses em torno de 30 kg ha-1. Portanto, além 

de incrementar a produtividade dos grãos a aplicação N pode aumentar os teores de proteínas 

                                                             
1 Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Rodovia MS-306, Zona 
Rural, CEP: 79560-000, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
2 Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal do Ceará, CEP: 60356-001, Fortaleza, Ceará, Brasil. 

* Autor de correspondência: alan_zuffo@hotmail.com   

 

mailto:alan_zuffo@hotmail.com
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nos grãos. Todavia, há resultados de pesquisas recentes que mostraram que a aplicação de 

fertilizantes nitrogenados não melhora a colheita rendimento de grãos (Korber et al., 2017; 

Zuffo et al., 2018). 

Para Aratani et al. (2008) a diferença entre os resultados da adubação nitrogenada em 

cobertura na soja pode estar atribuído a eficiência da simbiose, cultivares, época de semeadura, 

fonte de N, tipo de solo e fatores climáticos Assim, é importante informações sobre a utilização 

de N, em função de fontes e ambientes de produção na cultura da soja e se promove incremento 

na produtividade e no teor de proteínas dos grãos.  

Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a resposta da soja a fontes e doses de 

N, associada à inoculação de Bradyrhizobium japonicum, dois experimentos foram conduzidos em 

Latossolo Vermelho do Cerrado brasileiro, durante a safra 2018/2019. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 Localização e Caracterização da Área Experimental 

Os experimentos foram realizados em área experimental da Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul, denominadas de UFMS 1 e UFMS 2, em Chapadão do Sul, MS, Brasil 

(18°46'17,9 de latitude Sul; 52°37'25,0" de longitude Oeste e altitude média de 810 m), durante 

a safra 2018/2019. O clima da região, segundo classificação de Koppen, é do tipo tropical 

chuvoso (Aw), com verão chuvoso e inverno seco. Os dados de precipitação durante a condução 

dos experimentos são mostrados na Figura 1. 

Figura 1. Médias mensais da temperatura, umidade relativa do ar e o acúmulo da precipitação 
pluvial, ocorridas em Chapadão do Sul-MS na safra 2018/2019, durante o ciclo da soja. Fonte: 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 
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Os solos das áreas experimentais foram classificados como Latossolo Vermelho. Antes 

de iniciar o experimento, os solos foram amostrados na camada 0-0,20 m e as principais 

propriedades químicas são apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Principais propriedades químicas dos solos utilizados no experimento. 

Ambiente 
pH MO PMehlich-1 H+Al Al3+ Ca2+ Mg2+ K+ CTC V 

CaCl2 g dm–3 mg dm–3 ------------------ cmolc dm–3 ------------------- % 

UFMS 1 4,3 22,8 12,8 5,7 0,37 2,20 0,40 0,27 8,6 33,5 
UFMS 2 4,8 23,2 8,6 3,5 0,02 3,10 1,80 0,29 8,7 59,8 
MO: Matéria orgânica. CTC: Capacidade de troca de cátions à pH 7,0. V: Saturação de bases. 

 

A correção da acidez do solo foi realizada com a aplicação superficial de calcário (CaO: 

29%; MgO: 20%; PRNT: 90,1%; PN: 101,5%), visando elevar a saturação por base dos solos à 

60%. A calagem foi realizada 60 dias antes da implantação do experimento. Utilizou-se o 

método de saturação por bases para cálculo da dose de calcário, para elevar a saturação para 

50%, seguindo as recomendações de Sousa e Lobato (2004), dessa forma foi aplicado 0,4 t ha-1, 

deste calcário, considerando a correção da reatividade (PRNT). 

 

Delineamento experimental e Tratamentos 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, disposto em 

esquema fatorial 2 × 2 × 5, com quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por dois 

locais (UFMS 1 e UFMS 2), duas fontes de nitrogênio (ureia: 45% de N e sulfato de amônio: 

21% de N) e cinco doses de nitrogênio (0, 50, 100, 150 e 200 kg ha–1 de N) aplicados no pleno 

florescimento (estádio R2). Cada unidade experimental foi constituída por sete fileiras espaçadas 

em 0,45 m entre si e com 5 m de comprimento, totalizando 15,75 m2. Como área útil, foram 

consideradas as três linhas centrais, tendo-se desprezado 1 m em cada extremidade, perfazendo 

uma área de 4,05 m2. Para a aplicação dos tratamentos, foram realizadas distribuições manuais 

a lanço. 

 

Implantação e Condução do experimento 

O preparo da área foi realizado com uma dessecação usando os produtos glifosato (720 

g ha–1 e.a) + Haloxifope-P-metílico (63 g ha–1 i.a). Após 10 dias foi realizado a instalação dos 

ensaios que seguiu o sistema de plantio direto (SPD). A cultura da soja cultivar BRASMAX 

BONÛS IPRO (hábito de crescimento indeterminado, ciclo de 114 a 121 dias, grupo de 

maturação 7,9) foi semeada no dia 4 de outubro de 2018 mecanicamente por meio de 

semeadora‑ adubadora, com mecanismo sulcador tipo haste (facão), para SPD, a uma 
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profundidade de aproximadamente três cm, com espaçamento de 0,45 cm e 13 sementes por 

metro, para atingir estande final de 24.000 a 28.000 plantas por hectare. A adubação de base foi 

constituída de 150 kg ha-1 de MAP (11% de N-amoniacal e 52% de P2O5. A adubação de 

cobertura foi 100 kg ha-1 de K2O, cuja fonte foi o cloreto de potássio aos 40 dias após a 

emergência (DAE). Aos 40 DAE realizou-se a aplicação de adubação foliar dos produtos 

Actilase ZM (Zn 50,22 g L-1; S 41,65 g L-1; Mn 30,01 g L-1) e Racine (Mo 108,75 g L-1; Co 10,88 

g L-1; Carbono total 123,25 g L-1) nas doses de 1 L ha-1 e 120 mL por ha-1, respectivamente. 

As sementes de soja foram tratadas com piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil 

(Standak Top®) na dose de 2 mL p.c. kg–1 de semente foram inoculadas com Bradyrhizobium 

japonicum, utilizou-se o inoculante comercial líquido Simbiose Nod Soja® (Simbiose: 

Agrotecnologia Biológica) contendo as estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080 (concentração 

mínima de 7,2 x 109 células viáveis por mL), na dose de 150 mL para 50 kg de sementes. A 

quantidade de inoculante utilizada foi dissolvida em uma solução contendo 2 mL p.c. kg–1 de 

semente de aditivo para inoculante Protege® TS (Total Biotecnologia) e, então, ambos os 

produtos (inoculante + aditivo) foram aplicadas nas sementes. O aditivo para inoculante é 

constituído de metabólitos ativos de bactérias, complexo de açúcares e biopolímeros 

encapsulantes e tem a finalidade de melhorar a proteção e a viabilidade das bactérias sobre as 

sementes. Para potencializar a nodulação da soja, as sementes também receberam a aplicação 

de micronutrientes, especialmente, de molibdênio. A fonte utilizada foi o fertilizante comercial 

para sementes Nódulus® Premium 125 (Biosoja) contendo: Mo, 10%; Co, 1%; S, 1%; Ca, 1%; 

Fe, 0,2%. Durante o desenvolvimento das plantas, para o manejo de plantas daninhas, pragas e 

doenças foram utilizados os produtos: glyphosate, haloxifope-p-metílico, piraclostrobina + 

epoxiconazol, picoxistrobina+ benzovindiflupir, mancozeb, azoxistrobina + ciproconazole, 

teflubenzurom, clorpirifós, cipermetrina e imidacloprido + beta-ciflutrina. 

 

Mensuração das avaliações 

Na ocasião da colheita (estádio R8) foram obtidos em cinco plantas por parcela as 

seguintes variáveis:  

Número de legume e número de grãos por legume (unidade): por meio da 

contagem manual. 

Massa de mil grãos (g): de acordo com a metodologia descrita em Brasil (2009); 

 Produtividade de grãos (kg ha-1): determinada com a colheita da área útil da parcela e 

padronizada para o grau de umidade dos grãos de 13%; 

Teor de proteína bruta: pelo método de Kjeldahl conforme Detmann et al. (2012). 
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Análises Estatísticas 

Os dados experimentais foram submetidos aos testes de verificação dos pressupostos 

de normalidade e homogeneidade. Posteriormente, os dados foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) conjunta foi realizada adotando o modelo estatístico e o procedimento de 

análise semelhante ao apresentado por Ramalho et al. (2012), e quando significativas as médias 

dos fatores qualitativos (local e fontes de N) foram comparadas pelo teste F de Fisher–Snedecor, 

ao nível de 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar® versão 5.3 para 

Windows (Software de Análises Estatísticas, UFLA, Lavras, MG, BRA). Para o fator 

quantitativo (doses), foi utilizada a análise de regressão e as equações significativas pelo teste t 

de Student com os maiores coeficientes de determinação (teste F, p < 0,05) foram ajustadas. A 

análise de regressão foi realizada usando o software SigmaPlot 11.0 para Windows (Systat 

Software, Inc., San José, CA, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2, imagens ilustrativas da instalação e do desenvolvimento das plantas de soja.  
 

Figura 2. Imagens ilustrativas dos experimentos em diferentes fases: a) área experimental, b) 
semeadura da soja, c) emergência, d), e) desenvolvimento das plantas, f) aplicação de inseticida, 
g) desenvolvimento das plantas e h) soja no ponto de colheita (maturação plena), em Chapadão 
do Sul-MS na safra 2018/2019, durante o ciclo da soja. (Fotos: Alan Mario Zuffo) 

(a) (b) 

(h) (g) 

(d) (c) 

(f) (e) 
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Os resultados da análise de variância não mostraram efeitos significativos (p>0,05) para 

as interações entre os fatores estudados (ambientes, fontes e doses de N) para nenhuma das 

características avaliadas. Portanto, os resultados são apresentados separadamente para os 

principais efeitos desses fatores. 

Os resultados reportaram efeitos significativos entre os ambientes de produção de soja 

para as variáveis número de legumes por planta e a produtividade dos grãos (Tabela 2). Este 

fato, demonstra que os ambientes interferem no desenvolvimento da soja devido a interação 

genótipo e ambiente, sendo que, no ambiente UFMS 2 obteve o maior número de legumes por 

plantas de soja culminando no incremento da produtividade dos grãos, todavia, não interferiu 

no teor de proteína dos grãos.  

No ambiente UFMS 2, que apresenta maiores teores de macronutrientes no solo e 

consequentemente maior saturação por bases. Tal fato, favoreceu o desenvolvimento das 

plantas. E, consequentemente o aumento do número de legumes e da produtividade dos grãos, 

todavia, não alterou o teor de proteína no grão. No ambiente UFMS 1, a aplicação de calcário 

na superfície do solo pode não ter promovido a adequação da saturação por bases e 

disponibilização dos nutrientes para soja conforme relatado por Watabe et al. (2005).  

 
Tabela 2. Valores médios para as características agronômicos influenciados pelos ambientes de 
produção, fontes e doses do fertilizante nitrogenado, durante a segunda safra 2018/2019. 
Chapadão do Sul, MS, Brasil. 

Fatores/Tratamentos 
NLP NGL MMG PROD TPG 

(unidade) g kg ha-1 % 

Ambiente(1)      
   UFMS 1 17,73 b 2,02 a 171,08 a 3086 b 36,37 a 
   UFMS 2 19,00 a 1,97 a 171,24 a 3558 a 37,34 a 
Fonte de N(1)      
   Ureia 17,40 b 2,06 a 166,40 a 3341 a 37,39 a 
   Sulfato de amônio 19,33 a 1,93 a 175,91 a 3303 a 36,33 a  
Doses      
   0 18,65    1,99 164,34   3192   36,50 
   50 19,21 2,05 169,74 3238 36,74 
   100 18,16 1,98 179,52 3448 36,49 
   150 17,38 1,98 175,36 3609 37,97 
   200 18,42 1,96 166,82 3123 36,59 

(1) Médias seguidas por letras minúsculas iguais na mesma coluna não têm diferença, de acordo 
com o teste F. NLP: número de legumes por planta; NGL: número de grãos por legume; MMG: 
massa de mil grãos; PROD: produtividade dos grãos; TPG: teor de proteína dos grãos.  
 

Em relação as fontes de N na cultura da soja, percebe-se diferença apenas no variável 

número de legumes por planta (Tabela 2), sendo que, a fonte sulfato de amônia culminou em 

maior valor nessa variável. Este fato pode estar relacionado ao sulfato de amônio possuir na sua 
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fórmula além de N o enxofre, sendo que, as perdas de N por volatilização são menores quando 

comparadas com a ureia. Esses resultados corroboram aos de Bahry et al. (2013), que 

observaram que as fontes de N não afetaram o número de grãos por planta e número de grãos 

por legumes da soja. 

Ao considerar o efeito das doses de N nos componentes produtivos e no teor de 

proteína da soja (Tabela 2), o efeito da fonte de N se torna pouco significativo, haja vista, que 

o uso de N mineral associada à inoculação com B. japonicum não se mostraram efeitos sobre tais 

características. Alguns estudos reportaram que o uso de fertilizantes nitrogenados não melhora 

o desempenho produtivo da cultura (Korber et al., 2017; Zuffo et al., 2018) e o teor de proteína 

dos grãos de soja (Marcon et al., 2017). Dessa forma, fica evidente a importância da inoculação 

com as bactérias do gênero Bradyrhizobium para o fornecimento de N para a cultura da soja. 

Adicionalmente, as reservas de N do solo pela própria mineralização da matéria orgânica (22,8 

e 23,2 g dm-3), foram suficientes provavelmente para atender a necessidade para formação dos 

legumes e dos grãos. Portanto, para essas condições, a escolha de se fazer a aplicação ou não de 

N, não resultará em melhorias quantitativa e qualitativas dos grãos de soja. 

  Os resultados obtidos nesse estudo demonstram que a adubação não aumentou os 

componentes de produção e o teor de proteína dos grãos, independentemente do ambiente, das 

fontes e doses de N na aplicação. Dessa forma não há necessidade de se aplicar nitrogênio 

durante o pleno florescimento. 
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INTRODUÇÃO 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma cultura que é utilizada em larga escala por seu 

valor nutritivo e pela facilidade de cultivo, rusticidade e adaptabilidade às condições não 

favoráveis à outras culturas, como a tolerância aos solos ácidos e a seca que facilita a sua ampla 

distribuição (Ceballos et al., 2004). A mandioca também conhecida como “macaxeira” e “aipi” 

no Brasil, encontrar-se presente em todos os continentes, sendo a terceira maior fonte de 

carboidratos nos trópicos, depois da Oryza sativa L. e do Zea mays L.. Na América Latina o Brasil 

é considerado o centro de origem e diversificação da cultura pela ampla variedade e diversidade 

encontrada no país (Gulick et al., 1983), ao mesmo tempo, encontra-se distribuída na forma 

nativa em países do continente americano, africano e asiático (FAO, 2017). 

Segundo dados da FAO (2017), no Brasil tem verificado redução na produtividade e isso 

tem contribuído para a queda no ranking mundial de produtores, ocupando na atualidade o 

quarto lugar na produção mundial dessa cultura, ficando atrás de países como Nigéria, Tailândia 

e Indonésia. No Brasil foram plantadas em 2018 aproximadamente dois milhões de hectares e 

obteve-se uma produtividade de 14,18 t ha-1, com redução em torno de 11 % em relação à safra 

anterior (IBGE, 2019). O uso de variedades pouco produtivas influência diretamente na queda 

                                                             
1 Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Rodovia MS-306, Zona 
Rural, CEP: 79560-000, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
2 Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, Avenida Tecnológico, Bácum, Sonora, México.  
3 Instituto Tecnológico de Sonora, 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora. México. 
* Autor correspondência: j51173@yahoo.com   
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na produtividade (Fukuda et al., 1996). O plantio de mandioca pode ser de cultivares para 

consumo em natura (mandioca mansa) ou industrial (mandioca brava). Essas cultivares podem 

ser diferenciadas principalmente pelo conteúdo de ácido cianídrico por kg de raiz fresca, 

conteúdo elevado nas cultivares destinadas a indústria o que impossibilita seu consumo humano 

e animal.  

A cultura da mandioca por sua importância na alimentação humana e animal tem gerado 

grande interesse pela sua conservação a partir da procura de genótipos que representam a maior 

diversidade da espécie (Ng; Ng, 2002; Tiago et al., 2016; Zago et al., 2017). No Brasil, a Embrapa 

é o principal órgão público que mantém vários programas de conservação (Vieira et al., 2008a, 

2008b; Albuquerque et al., 2009; Ledo et al., 2011; Guimaraes et al., 2019) para garantir o 

germoplasma que será empregado na obtenção de novas cultivares adaptadas as diversas 

condições do Brasil.  

Genótipos mais produtivos e melhor adaptados tem sido sempre uns dos objetivos dos 

programas de melhoramento voltados para a cultura. Estudos de pré-melhoramento tem 

auxiliado na procura e desenvolvimento de novos materiais. A caracterização fenotípica e 

genotípica é necessária para poder selecionar genótipos (cultivares) ou acessos (material 

conservado em bancos de germoplasma) superiores, que propiciem ter um ganho do 

desempenho produtivo, estreses abióticos ou bióticos que acometem a cultura.  Estes estudos 

garantem e auxiliam no conhecimento da diversidade genética da mandioca que é um entrave 

devido à grande diversidade territorial das populações (Siqueira et al., 2009; Tiago et al. 2016).  

É muito comum encontrar nas cidades, mas nas regiões do interior do Brasil, em pequenas 

parcelas a cultura (principalmente espécies de consumo em natura) em combinação com outras 

espécies de plantas ou individuais (apenas a cultura). O plantio, muitas vezes estabelecido para 

encher a área e outras vezes plantadas a consciência, para obter e degustar as suas raízes 

comestíveis. A utilização da cultura nos centros urbanos propicia além da manutenção de 

variedades, um melhor uso das áreas livres e contribui para o manejo dos recursos naturais (Ng; 

Ng, 2002; Tiago et al., 2016). 

A diversidade genética como ferramenta para o melhoramento de plantas tem sido 

acessada para determinar o quão diverso podem ser os diferentes materiais que são conservados 

em bancos de germoplasmas “in situ” ou “ex situ” para diferentes espécies (Vieira et al., 2008a; 

Tiago et al., 2016; Zago et al., 2017; Aguilera et al., 2019). O conhecimento desta diversidade 

genética garante a quem pratica melhoramento a possibilidade de seleção e a determinação de 

novas populações superiores geralmente visando seleção para resistência a estresses bióticos ou 

abióticos (Vieira et al., 2008a).  
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Na caracterização do germoplasma ou até cultivares, alguns descritores podem auxiliam 

na escolha de materiais diferentes a partir de avaliações nos estádios iniciais, vegetativos e 

reprodutivos de alguns dos atributos que caracterizam cada uma dessas fases e assim se acessa 

as diferenças que podem ter o germoplasma avaliado (Fukuda et al., 1997). As avaliações além 

de descritores podem ser realizadas com o objetivo de selecionar pela sua precocidade, resposta 

a doenças, e resistência ou tolerância a estresses abióticos (Tiago et al., 2016). Por ser uma cultura 

que demanda de seis a doze messes para ser avaliada a sua produção, avaliações mais precoces 

podem auxiliar na caracterização de acessos mantidos em bancos de germoplasma. Análises 

multivariados tem auxiliado na seleção de genótipos quando se tem numerosas características e 

até dados moleculares (Tiago et al., 2016; Zago et al., 2017). A facilidade da interpretação tem 

contribuição com que numerosos trabalhos sejam realizados e empreguem este tipo de análises 

permitindo acessar a diversidade de genótipos, e na cultura da mandioca não é diferente.  

O objetivo deste trabalho foi coletar acessos de mandioca na região do Chapadão do Sul, 

e avaliar neles diversos descritores qualitativos e quantitativos para acessar a variabilidade 

genética da cultura ao empregar métodos multivariados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Um total de 28 acessos de mandioca foram coletados incialmente na cidade do 

Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul (MS) em abril de 2019. A coleta foi 

direcionada para cinco bairros principais da cidade, mostrados na Figura 1. A coleta foi realizada 

usando como critério de coleta a procura e diferenciação de descritores básicos (cor do pecíolo, 

cor da folha desenvolvida e hábito de crescimento do caule).  

A conservação do material (manivas) foi feita nas instalações da área experimental da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus Chapadão do Sul (CPCS). 

Segundo classificação de Koppen, o clima da região é do tipo tropical chuvoso (Aw), com 

inverno seco e verão chuvoso, com precipitação, temperatura média e umidade relativa anual 

de 1.261 mm, 23,97 °C, 64,23%, respectivamente. As manivas previamente identificadas foram 

mantidas em condições ambientais, na posição vertical e protegidos da chuva até o momento 

do plantio que ocorreu 15 dias após a coleta (1 de maio de 2019). 
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Figura 1. Imagem representativa dos cinco sítios de coleta de mandioca na cidade de Chapadão 
do Sul, MS. Abril de 2019. Fonte: Google.  

 

Material vegetal coletado e condução do experimento 

O material vegetal (ramas) dos diferentes acessos coletados, representados inicialmente 

por ramas de 1 até 1,5 m de comprimento, deu origem a umas 10 manivas por acesso, que foi 

empregado posteriormente como propágulo na implementação do experimento em condições 

de campo. O plantio realizou-se em linhas duplas com espaçamento de 0,60 m entre linhas 

duplas dentro do mesmo acesso, 0,50 m entre parcelas continuas na mesma fileira dupla e 1 m 

entre as fileiras duplas. Plantou-se uma parcela por acesso, com 3 a 10 manivas por acesso 

(variou em função do material vegetal incialmente coletado) com uns 15 cm de comprimento e 

umas três a quatro gemas.  

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho baseado no 

sistema brasileiro de classificação do solo (Santos, 2018). Antes de iniciar o experimento, os 

solos foram amostrados na camada 0-0,20 m e as principais propriedades químicas são: pH 

CaCl2 = 5,7, MO = 64,6 g dm–3, H+Al = 2,4 cmolc dm–3, Al3+  = 0,03 cmolc dm–3, Ca2+  = 6,70 

cmolc dm–3, Mg2+ = 3,90 cmolc dm–3,  K+ = 4,84 cmolc dm–3,  CTC = 17,8 cmolcdm–3. Adubação 

de cobertura foi realizada segundo a necessidade da cultura e a análise de solo. A aplicação da 

adubação foi aos 30 e 60 dias após a emergência (DAE).  
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As condições climáticas durante a condução do experimento mostraram um acumulado 

de chuva de maio até agosto de 147 mm (Climate-Date, 2019). Para garantir o desenvolvimento 

das plantas aos 15 DAE foi acrescentado um sistema de gotejo garantindo a umidade na área 

útil das fileiras dublas dentre de cada parcela. Foi empregado mangueiras de 16 mm, com 

gotejadores autocompensantes, e realizada a irrigação numa frequência de três vezes por semana 

garantindo uma umidade adequada para o desenvolvimento da cultura até o final do ciclo. 

 

Descritores avaliados 

Aos 60 DAE os acessos foram caracterizados a traves de descritores qualitativos e 

quantitativos segundo as recomendações dos descritores para a cultura de Fukuda e Guevara 

(1998). Os descritores qualitativos foram avaliados em uma planta individual dentro de cada 

parcela, garantindo que a planta selecionada representa a parcela e estivesse bem desenvolvida. 

Os descritores quantitativos foram avaliados em três plantas dentro de cada parcela, garantindo 

que as plantas selecionadas representassem a parcela e estivesse bem desenvolvida. Ambos os 

descritores foram avaliados nas mesmas plantas e momento aos 60 DAE.  

 

Tabela 1. Descritores qualitativos e quantitativos avaliados em acessos de mandioca. 
Nomenclatura Descritor* Classe fenotípica (Notas) 

Ql1 Cor da folha apical 

3 - cor verde claro,  
5 - verde escuro,  
7 - verde arroxeado, e  
9 – roxo 

Ql2 Pubescência do broto apical 
0 – ausente e, 
1 – presente) 

Ql3 Forma do lóbulo central 

1 – ovóide,  
2 - eliptica-lanceolada,  
3 - obovada-lanceolada,  
4 - oblongo-lanceolada,  
5 – lanceolada,  
6 - reta ou linear,  
7 – pendurada,   
8 - linear-piramidal,  
9 - linear-pandurada e, 
10 - linear-hostatilobada 

Ql4 Cor do pecíolo 

1 - verde amarelado,   
2 – verde,   
3 - verde averrnelhado,  
5 - vermelho esverdeado,  
7 – vermelho,  
9 - roxo 

Ql5 Cor da folha desenvolvida 

3 - verde claro,  
5 - verde escuro,  
7 - verde arroxeado,  
9 - roxo 

Ql6 Número de lóbulos 
1 - três lóbulos,  
3 - cinco lóbulos,  
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5 - sete lóbulos,  
7 - nove lóbulos,  
9 - onze lóbulos 

Q10 Cor da nervura 

3 – verde,  
5 -verde vermelho em menos da metade do 
1óbulo,  
7 - verde com vermelho em mais da metade do 
1óbulo,  
9 - toda vermelha 

Q11 Posição do pecíolo 

1 - inclinado para cima,  
3 – horizontal,  
5 - inclinado para baixo,  
7 - irregular 

Q12 Sinuosidade do lóbulo foliar 
3 – liso,  
7 -sinuoso 

D07 Comprimento do lóbulo 
Expresso em cm avaliado a partir do ponto de 
inserção do lóbulo central 

D08 Largura do lóbulo 
Expresso em cm, avaliado na parte mais larga 
do lóbulo central 

D09 Comprimento do pecíolo 
Expresso em cm, mesurado em folhas do 
terço médio da planta 

D13 Conteúdo de clorofila 
Empregando um Clorofilometro, é 
quantificada a clorofila total 

* descritores descritos por Fukuda e Guevara (1998) 

 

Análises multivariados e estatísticos  

As informações de ambos os tipos de descritores foram tabuladas e empregados a 

análise conjunta dos dados qualitativos e quantitativos usando como base o algoritmo de Gower 

(1971) para a determinação da distância genética, expresso por: 

𝑆𝐼𝐽 =
∑𝑃

𝐾=1 𝑊𝑖𝑗𝑘. 𝑆𝑖𝑗𝑘

∑𝑃
𝐾=1 𝑊𝑖𝑗𝑘

 

em que: K é o número de variáveis (k = 1, 2,..., p=número total de características avaliadas), i e 

j, dois indivíduos quaisquer, Wijk é um peso dada a comparação ijk, atribuindo valor 1 para 

comparações válidas e valor 0 para comparações inválidas (quando o valor da variável está 

ausente em um ou ambos indivíduos), Sijk é a contribuição da variável k na similaridade entre os 

indivíduos i e j, possuindo valores entre 0 e 1. Para uma variável nominal, se o valor da variável 

k é a mesma para ambos os indivíduos, i e j, então Sijk = 1, caso contrário, é igual a 0, para uma 

variável contínua  𝑆𝑖𝑗𝑘 = 1 −
 | 𝑥𝑖𝑘 – 𝑥𝑗𝑘 |

𝑅𝑘
 em que xik e xjk são os valores da variável k para os 

indivíduos i e j, respectivamente, e Rk é a amplitude de variação da variável k na amostra. A 

divisão por Rk elimina as diferenças entre escalas das variáveis, produzindo um valor dentro do 

intervalo [0, 1] e pesos iguais. 

A partir da matriz de diversidade gerada pelo método de Gower (1971) foram gerados os 

agrupamentos dos acessos pelo método de otimização de Tocher modificado (Vasconselos et 
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al., 2007) e hierárquicos UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using an Arithmetic 

Average). A validação dos agrupamentos foi determinada pelo coeficiente de correlação 

cofenético (CCC) (Sokal; Rohlf, 1962). Foram estabelecidos os coeficientes de correlação de 

Pearson entre os descritores avaliados e a significância da associação foi estabelecida pelo teste 

de Mantel ao 1% de probabilidade. Para investigar a similaridade genética entre os acesos, foi 

realizada a análise de coordenadas principais (ACP) usando as informações geradas pelos 

descritores. 

Os programas estatísticos utilizados foram GENES (Cruz, 2016) para o Anova, análises 

de distância genética, correlação cofenética e os métodos de agrupamento, assim como, a 

significância da correlação cofenética foi calculada pelos testes t e de Mantel (1.000 

permutações). O programa Rbio (Bhering, 2017) foi utilizado na realização da ACP.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A coleta, caracterização e manutenção de material de mandioca é auxiliada a traves do 

emprego de descritores qualitativos e quantitativos (Fukuda, Guevara, 1998), que se empregados 

de modo combinado permite acessar à diversidade do material conservado com fines de pré-

melhoramento. Partindo da importância da cultura, nosso maior interesse é coletar e estimar a 

diversidade genética que manifesta a cultura na cidade de Chapadão do Sul, a modo de 

estabelecer uma primeira informação relacionada com a distribuição e diversidade da cultura na 

nossa região. 

Após a identificação de diferentes sítios de coleta, 28 acessos foram coletados e realizado 

o estabelecimento da cultura em condições de campo. Deles, apenas 20 acessos sobreviveram 

na primeira fase do plantio (os primeiros 60 DAE) e neles aferiu-se os diferentes descritores, 

sendo gerados os dados que evidenciam a diversidade dos acessos em relação aos diferentes 

descritores empregados (Figura 2). Os resultados obtidos evidenciaram que os acessos de 

mandioca coletados exibem variabilidade genética, uma vez que, dentre os 13 descritores 

avaliados, somente para o descritor posição do pecíolo não foi detectado polimorfismo sendo 

todos os acessos coletados com posicionamento inclinado para cima no pecíolo (Figura 3). 

Resultado semelhante foram também observados em trabalhos realizados por Campos et al. 

(2010), ao avaliar 53 genótipos de mandioca conservados num banco de germoplasma, 

contataram variabilidade ao caracterizar a través de 21 descritores morfológicos qualitativos e 

sete descritores morfológicos quantitativos, ambos da parte aérea da planta, evidenciando a 

possibilidade que se tem de encontrar diversidade genética ao avaliar a parte vegetativa na cultura 

(Fukuda, Guevara, 1998).  
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Figura 2. Percentagem da distribuição das classes obtidas ao avaliar descritores qualitativos e 
quantitativos em 20 acessos de mandioca. 

 

Dos descritores qualitativos o que teve maior variação foi a cor do pecíolo (cinco cores 

diferentes: verde, verde avermelhado, vermelho esverdeado, vermelho e roxo) e o de menor 

variação foram a pubescência do broto apical (ausente ou presente) e a cor da folha desenvolvida 

(verde claro ou verde escuro) com duas classes cada uma (Figura 2). Estas variações foram 

similares aos obtidas por Vieira et al. (2008a) ao avaliar 356 acessos de mandioca do banco de 

germoplasma da Embrapa Cerrados em relação a 27 descritores morfológicos, que evidenciaram 

elevada variabilidade genética para a cultura, sendo os descritores cor do pecíolo, forma do 

lóbulo central e cor da folha apical os que manifestaram as maiores variações entre o material 

conservado por eles. Ao considerar os descritores quantitativos, as variações foram estabelecidas 
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em três classes, com médias e desvio padrão para o comprimento do lóbulo de 10,73 ± 2,77 

cm, largura do lóbulo de 2,14 ± 2,77 cm e comprimento do pecíolo de 10,70 ± 3,89 cm. O 

período selecionado (60 DAE) representa o momento que segundo trabalhos de Alves (2006) 

ocorre o início da maior intensidade de crescimento da cultura da parte área e da raiz, com 

expansão das folhas verdadeiras, momento no qual o processo fotossintético da planta começa 

a contribuir positivamente para o crescimento da planta. É nesse momento que as plantas foram 

avaliadas para conteúdo de clorofila total, com valores médios de 41,52 ± 5,26 e uma amplitude 

geral de 30 - 50,10 (Figura 2). 

 

 

Figura 3. Imagens ilustrativas de alguns dos acesos mais contrastantes coletados em Chapadão 
do Sul, MS e mantidos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O número nas 
imagens representa a identificação do acesso. Fonte: Os autores. 

 

Coeficientes de correlação de Pearson entre os descritores foram obtidos, e são 

amostrados na Tabela 2. Observa-se elevadas correlações estabelecidas entre os descritores D09 

(comprimento do pecíolo) e D07 (comprimento do lóbulo) [r = 0,89], D07 e Ql6 (número de 

lóbulos) [r = 0,80], Ql6 e Ql3 (forma do lóbulo central) [r = 0,50], Ql3 e Ql5 (cor da folha 

desenvolvida) [r = 0,60], todas elas altamente significativas pelo teste de Mantel ao 1% de 

probabilidade. Das correlações negativas as de maior magnitude foram obtidas entre D08 
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(largura do lóbulo) e os descritores Ql3 e Ql1 (cor da folha apical) com valores de -0,52 e -0,43 

respectivamente, ambas significativas pelo teste de Mantel ao 1% de probabilidade. Valores 

negativos nas correlações indicam que o ambiente favorece uma característica em detrimento 

da outra segundo Cruz et al. (2014). Com base nisso, haverá dificuldades na seleção para D08 

ao selecionar para Ql3 e Ql1 ao mesmo tempo, ou vice-versa (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Correlações fenotípicas estabelecidas entre os descritores qualitativos (Ql) e 
quantitativos (D) obtidos em 20 acessos de mandioca. 

 Ql1 Ql2 Ql3 Ql4 Ql5 Ql6 Q10 Q12 D07 D08 D09 D13 

Ql1 1,00 0,00 0,24 0,05 0,37 0,39 0,08 0,00 0,22 -0,43 0,03 0,18 

Ql2  1,00 -0,02 -0,04 -0,15 0,26 -0,54 * 0,15 0,04 0,08 0,07 0,22 

Ql3   1,00 0,40 0,60 ** 0,50 * -0,10 0,17 0,44 -0,52 * 0,30 0,34 

Ql4    1,00 0,51 0,35 0,14 -0,05 0,34 -0,41 0,16 0,49 

Ql5     1,00 0,62 ** 0,04 0,21 0,45 * -0,44 0,28 0,43 

Ql6      1,00 -0,33 0,24 0,80 ** -0,23 0,59 ** 0,40 

Q10       1,00 -0,01 0,05 0,34 0,25 0,08 

Q12        1,00 0,19 0,19 0,26 0,38 

D07         1,00 0,11 0,86 ** 0,51 

D08          1,00 0,35 -0,04 

D09           1,00 0,43 

D13            1,00 
Ql1: Cor da folha apical, Ql2: Pubescência do broto apical, Ql3: Forma do lóbulo central, Ql4: Cor do pecíolo, 
Ql5: Cor da folha desenvolvida, Ql6: Número de lóbulos, Q10: Cor da nervura, Q12: Sinuosidade do lóbulo 
foliar, D07: Comprimento do lóbulo, D08: Largura do lóbulo, D09: Comprimento do pecíolo, D13: Conteúdo 
de clorofila total. * e ** significância ao 5 e 1 % pelo teste de Mantel. 

 
Tabela 3. Grupos formados pelo método de Tocher Modificado ao empregar descritores 
qualitativos e quantitativos em 20 acessos de mandioca. 

Grupos Acessos Número de acessos 
I 12, 13, 16, 18, 7, 8  6 
II 14, 20, 19, 6, 2  5 
III 3, 17, 5, 4, 11, 10, 9  7 
IV 1 1 
V 15 1 

 

O algoritmo de Gower (1971) foi empregado em nosso estudo, permitindo a análise 

simultânea de fatores qualitativos e quantitativos, combinando assem ambos os tipos de dados. 

A partir desse algoritmo ambos tipos de dados (qualitativo e quantitativo) foram combinados 

numa única matriz e empregada para obter uma matriz de dissimilaridade que permitiu fazer um 

agrupamento pelo método de Tocher Modificado (Tabela 3), agrupamento hierárquico pelo 

método de UPGMA (Figura 4) e analises de componentes principais (Figura 5), e dessa forma 

acessar a variabilidade genética que tem o nosso material em relação aos diferentes métodos 

propostos. 
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O resultado do método de agrupamento de Tocher Modificado (Vasconselos et al., 2007) 

é mostrado na Tabela 3. Em princípio o método adota como critério de seleção dos acessos 

dentro de cada grupo que a média das medidas de dissimilaridade dentro de cada grupo deve 

ser menor que as distancias médias entre quaisquer grupos. Como resultado foi formado cinco 

grupos sendo os três primeiros grupos formados por 6, 5 e 7 acessos respectivamente, seguidos 

de dois grupos com apenas um acesso (1 e 15), sendo acessos que si comparados com o resto 

tem uma grande divergência, diferenciados principalmente em dois dos descritores qualitativos 

avaliados. O acesso 1 dentre todos os acesos coletados é o único que tinha cor do pecíolo (Ql4) 

vermelho esverdeado e o lóbulo foliar sinuoso (Q12), já o acesso 15 tem como característica 

predominante a cor do pecíolo verde e cinco lóbulos (Ql6), características principais que os 

diferencia do resto, sendo eficientemente separados pelo método empregado (Figura 3). A 

divergência genética de mais de 350 genótipos de mandioca permitiu separar os genótipos a 

partir de métodos de agrupamento em trabalho realizado na Embrapa Cerrado (Vieira et al., 

2008a) mostrando a adequação do método e a confirmação de nossos resultados. 

 

 

Figura 4. Dendrograma obtido pelo método UPGMA ao empregar uma matriz de 
dissimilaridade ao avaliar descritores qualitativos e quantitativos em 20 acessos de mandioca 
avaliados nas condições de Chapadão do Sul - MS. 

 

Outra forma de acessar a variabilidade genética é a traves do emprego de métodos de 

agrupamento hierárquico. Na Figura 4 é mostrado o dendrograma obtido pelo método de 

agrupamento hierárquico UPGMA. A seleção do ponto de corte é baseada principalmente na 

inspeção gráfica visual ou no estabelecimento de pontos de alta mudança nos dendrogramas 

(Faria et al., 2012). Na Figura 4 as corres diferentes destacam os diferentes grupos formados se 

consideramos um ponto de corte de 80%, sendo obtidos 6 grupos diferentes. O dendrograma 
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tem uma correlação confenética de 0,72 (p < 0,01 pelo teste t), esse valor mede o grau de 

preservação das distâncias emparelhadas pelo dendrograma resultante do agrupamento em 

relação às distâncias originais. O resultado obtido por este método se corresponde em parte 

com o obtido pelo método de Tocher Modificado se considerar-nos os grupos formados, com 

a exceção do acesso 15 que foi agrupado com o 10, e os acessos 6 e 9 que foram alocados em 

um grupo independente. De modo geral, o método manifesta a diversidade encontrada dentre 

os acessos coletados e evidencia o potencial da coleta realizada na região (Figura 3).  

 

 

Figura 5. Analises de componentes principais de descritores qualitativos (Ql) e quantitativos 
(D) obtidos em 20 acessos de mandioca avaliados nas condições de Chapadão do Sul - MS. Ql1: 
Cor da folha apical, Ql2: Pubescência do broto apical, Ql3: Forma do lóbulo central, Ql4: Cor 
do pecíolo, Ql5: Cor da folha desenvolvida, Ql6: Número de lóbulos, Q10: Cor da nervura, 
Q12: Sinuosidade do lóbulo foliar, D07: Comprimento do lóbulo, D08: Largura do lóbulo, D09: 
Comprimento do pecíolo, D13: Conteúdo de clorofila total. Vetores vermelhos representam a 
relação entre os diferentes descritores. 

 

A comparação de métodos é uma estratégia comum a várias pesquisas já relatadas (Faria 

et al., 2012, Aguilera et al., 2019). Aguilera et al. (2019) relatam a possibilidade de acessar a 

diversidade genética de tomate (Solanum lycopersicum L.) ao combinar dados qualitativos, 

quantitativos e moleculares, indicando a possibilidade de se ter êxito pela combinação destes 

dados num programa de pré-melhoramento da cultura.  

A análise dos componentes principais (ACP) revelou grande dispersão dos genótipos (no 

gráfico identificados de 1 até 20) ao considerar os dois primeiros componentes que explicam 
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52.14 % da variabilidade dos acessos coletados (Figura 5). Os descritores representados com 

setas vermelhas de diversas magnitudes, e a maioria deles com autovetores positivos, com a 

exceção do D08 que é negativo, manifestam o peso que eles têm nos dois componentes. Pode-

se verificar através da Tabela 2 que os descritores são correlacionados positivamente e 

negativamente entre si, o que significa que a seleção em relação a um descritor dependendo da 

sua relação com os outros pode trazer uma seleção positiva ou negativa quando praticada. Se 

considerarmos o descritor D08 (largura do lóbulo), é ele quem mais contribui para o segundo 

componente e ao mesmo tempo se correlaciona negativamente com Ql1, Ql3, Ql4, Ql5 e Ql6. 

Já quando olhamos para o primeiro componente a variável que mais contribui é a Ql6 (número 

de lóbulos). As setas que são atribuídas a cada descritor, mostram a representatividade dos 

descritores nos dois componentes, à medida que é maior os descritores são mais representativos 

e com isso contribuem mais a diversidade dos acessos avaliados. O ângulo que é obtido entre 

os descritores evidencia as correlações entre os descritores, à medida que é menor esse ângulo 

maior é a correlação. Estes resultados se correspondem com o obtido na rede de correlações 

mostrada na Tabela 2. 

A distribuição mostra os acessos nos quatro quadrantes bem distribuídos e muito 

relacionados com alguns dos descritores se observamos a proximidade da localização dos 

acessos e o sentido das setas que correspondem aos descritores. Dentre os acessos observasse 

os acessos 15 e 10 que estão bem isolados num quadrante e associados com os descritores 

localizados no quadrante oposto. Esta representação gráfica de acessos e descritores (Figura 5), 

melhora a interpretação dos resultados obtidos e deixa mais clara a diversidade acessada pelos 

diferentes descritores neste trabalho. Carrasco et al. (2016) ao caracterizar a diversidade de 

genótipos de mandioca em três municípios diferentes do estado de Mato Grosso, observaram 

uma ampla distribuição de genótipos únicos para cada município, ao mesmo tempo com grande 

variabilidade entre eles. Isso mostra o potencial que se tem ao conservar “in situ” a diversidade 

da cultura na região.  

Nesse estudo, a diversidade genética dos acessos coletados na região de Chapadão do Sul 

foi constatada através de vários métodos de agrupamento. A combinação de dados qualitativos 

e quantitativos foi melhor representada quando combinados os dados na análise de 

componentes principais. Alta variabilidade genética foi observada no conjunto de acesos de 

mandioca considerando dados de descritores qualitativos e quantitativos. Os resultados 

encontrados, permitem confirmar que descritores em estádios iniciais (60 DAE) auxiliam a 

diferenciação de acessos e garantem a seleção e obter um ganho em um programa de pré-
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melhoramento para a cultura da mandioca como ferramenta prática de caracterização, além de 

aproveitar a diversidade existente usando métodos multivariados. 
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INTRODUCÃO 

A Acacia mangium Willd, conhecida popularmente no Brasil como a Acácia Australiana 

e/ou Acácia, é uma espécie exótica com várias aplicações comerciais, bem adaptada às condições 

climáticas e de solo o Brasil (Smiderle et al., 2005). As espécies do gênero Acacia podem ser 

destinadas a várias aplicações como produção de celulose, móveis, recuperação de solos 

degradados, produção de energia e em programas de reflorestamento como estoque de carbono, 

dentre outras (Attias et al., 2014; Araújo et al., 2018). 

No entanto, independentemente da finalidade, são necessárias mudas de qualidade para 

o sucesso do plantio, sendo o uso de substratos fundamental nessa fase (Araújo et al., 2018). 

Outro fator importante é a correta adubação, principalmente com nitrogênio, pois pode 

melhorar o desenvolvimento da muda, aumentando as chances de sobrevivência no campo. 

Entretanto, a adubação mineral aumenta os custos de produção, o que estimula a busca 

por tratamentos alternativos que garantam mudas de qualidade com o baixo custo. De acordo 

com Sousa et al. (2013), o uso de substratos é uma alternativa viável na produção de mudas, 
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desde que apresentem características adequadas, pois proporcionam efeitos positivos no vigor, 

sanidade e estado nutricional das mudas. Assim, destaca-se o caule decomposto de buriti 

(Mauritia vinifera Mart.), popularmente conhecido como paú-de-buriti, com resultados 

significativos na formulação de substratos para espécies como castanheira-do-gurguéia 

(Cavalcante et al., 2011), helicônias (Beckmam-Cavalcante et al., 2013) e até mesmo em espécie 

do gênero Acacia (Araújo et al., 2018). 

Portanto, a produção de mudas de Acácia em substratos formulados a partir de caule 

decomposto de buriti pode ser uma alternativa viável para suplementar a adubação nitrogenada, 

diminuindo assim os custos com a aquisição do adubo mineral. Assim, objetivou-se avaliar o 

desenvolvimento inicial de mudas de A. mangium Willd em substrato de Mauritia vinifera Mart. 

sob doses de nitrogênio. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 Localização da Área Experimental 

O experimento foi realizado em casa de vegetação na Estação Experimental 

Agronômica da Universidade Federal do Piauí-UFPI, Campus Professora Cinobelina Elvas-

CPCE, em Bom Jesus, PI (09º 04’ 28’’ de latitude Sul; 44º 21’ 31’’W de longitude Oeste e altitude 

média de 277 m, no período de outubro a novembro de 2015.  

 

Delineamento experimental e Tratamentos 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, disposto em 

arranjo fatorial 3 x 5, sendo os fatores constituídos por substratos formulados a partir de caule 

decomposto de buritizeiro misturados com Latossolo Amarelo Distrófico em três proporções 

(0; 25 e 50%) e, doses de nitrogênio (0; 100; 200; 300 e 400 mg dm-3) aplicados em cobertura, 

parceladas em duas aplicações aos 20 e 40 DAE. A fonte de nitrogênio foi a ureia (45% de N). 

 

Implantação e Condução do experimento 

O caule decomposto de buritizeiro foi obtido no assentamento Agrovila Formosa, em 

Redenção do Gurguéia-PI. A composição química do solo está apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1.  Caracterização química do solo utilizado no experimento, na camada de 0 – 0,20m. 
pH P K S H+Al Al Ca Mg K SB T m V MO 

H2O -- mg dm-3 – ------------------- cmolc dm-3 ------------------- ---- % ----- g/Kg 

5,4 14,19 192,5 - 4,95 0,00 2,24 0,86 0,49 3,59 8,54 0,00 42,1 20,9 

pH em água; P=fósforo; S=enxofre; H + Al=hidrogênio + alumínio; Al=alumínio; Ca=cálcio; Mg=magnésio; 
K=potássio; SB=Soma de Bases Trocáveis; T=CTC efetivam; m=Índice de Saturação de Alumínio; V=Índice de 
Saturação de Bases; e MO=Matéria Orgânica. 
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Os substratos foram acondicionados em sacos plásticos (dimensões comerciais 12,5 x 

10 cm) nos quais foi realizada a semeadura manual de cinco sementes de A. mangium semeadas 

± 2 cm de profundidade. Após dez dias após a emergência (DAE) das plântulas realizou-se o 

desbaste, deixando-se apenas uma planta compondo a unidade experimental. O teor de água do 

substrato foi mantido próximo da capacidade de retenção de água com irrigações diárias. 

  

Mensuração das avaliações 

Aos 60 DAE foram avaliadas: altura de planta - determinada da superfície do solo até à 

inserção da última folha com auxílio de uma régua milimetrada; diâmetro do coleto - mensurado 

na altura do colo da planta por meio de leituras com utilização de um paquímetro digital (Clarke-

150 mm), com grau de acurácia de ± 0,01 mm. Em seguida, as plantas foram separadas em parte 

aérea e raízes, acondicionadas em sacos de papel e levadas para estufa à 65 °C por 72 horas, e 

pesadas em balança analítica com precisão de 0,0001 g para determinação da massa seca da parte 

aérea e das raízes. 

 

Análises estatísticas 

Os resultados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 

variância pelo teste F (p < 0,05). Quando os dados foram significativos, as médias das variáveis 

para os tratamentos qualitativos (substratos) foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade, enquanto para as médias das variáveis para os tratamentos quantitativos (doses 

de nitrogênio), ajustou-se equações de regressão. Todas as análises foram realizadas com auxílio 

do programa estatístico “R” versão 3.6.1 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelo resumo da análise de variância, não houve interação significativa entre caule 

decomposto de buritizeiro e doses de nitrogênio para as variáveis analisadas, sendo afetadas 

apenas pelos fatores isolados (Tabela 2). Maiores valores médios para a altura da planta foi 

obtido com o uso do substrato T3. Enquanto para o diâmetro do coleto e massa seca da parte 

aérea, os substratos T2 e T3 diferiram estatisticamente do T1. 

Para as variáveis analisadas (Tabela 3), independente do substrato utilizado, ajustou-se 

o modelo de regressão polinomial quadrática em função das doses de nitrogênio. De acordo 

com a equação de regressão, o incremento máximo da altura (33,51%), diâmetro do coleto 



 

 33 

(19,30%) e massa seca da parte aérea (72,65%) foi observado nas doses 349,56, 261,17 e 261,63 

mg dm-3 de nitrogênio, respectivamente.  

 

Tabela 2.  Análise de variância e médias para altura de plantas (AP), diâmetro do coleto (DC) 
e massa seca da parte aérea (MSPA) de plantas de Acacia mangium. 

Fonte/ variação 

Quadrado médio e médias das variáveis¹ 

AP DC MSPAT 

(cm) (mm) (mg) 

CDB 462,74** 2,72** 2,96,81** 

T1 (1)21,70 c (1)2,03 b (1)580,39 b 

T2 26,08 b 2,41 a 783,60 a 
T3 29,53 a 2,63 a 937,35 a 
 DN 175,09** 0,41* 141,33** 
CDB x DN 45,83ns 0,22ns 25,91ns 
Resíduo 27,05 0,13 23,88 
C. V. (%) 20,18 15,41 18,05 

(1) Medias originais. **, * e ns - Significativo a 1%, 5% e não significativo pelo teste F. C. V. – coeficiente de variação. 
CDB - caule decomposto de butitizeiro; DN - doses de nitrogenio; T1 – Solo (100%) + CDB (0%); T2 – Solo 

(75%) + CDB (25%); T3 – Solo (50%) + CDB (50%). (T) – variável transformada em √(𝑥 + 1). 

 
Tabela 3. Efeito do caule decomposto de buritizeiro e doses de nitrogênio sobre o 
desenvolvimento inicial de plantas de Acacia mangium. 

CDB 
Doses de nitrogenio (mg dm-3) Equação de regressão R2 (%) 

0 100 200 300 400   
 Altura da planta (cm) 1 

T1 18,88 17,50 23,33 26,75 22,02 -  
T2 25,42 24,40 25,13 29,34 26,10 -  
T3 21,23 27,70 32,80 31,80 34,13 -  

Média 21,84 23,20 27,09 29,30 27,21 21,15**+0,040549**x-0,000058**x2 88,62 

 Diâmetro do caule (mm) 1 

T1 2,00 2,07 2,14 2,14 1,83 - 1 
T2 2,21 2,30 2,43 2,62 2,50 - 1 
T3 2,11 2,82 2,91 2,58 2,75 - 1 
Média 2,11 2,40 2,50 2,44 2,36 2,12**+0,003134**x-0,000006**x2 97,25 
 Massa seca da parte aérea (mg) 1(T) 

T1 512,67 544,60 621,33 701,00 522,33 - 1 
T2 492,17 887,00 888,42 801,00 849,40 - 1 
T3 513,33 903,08 1166,40 1039,60 1064,33 - 1 
Média 506,06 778,23 892,05 847,20 812,02 520,45**+2,890538**x-0,005524**x2 96,50 
(1) Medias originais. ** - Significativo a 1% de probabilidade pelo teste “t-student”. CDB - caule decomposto de 
butitizeiro; DN - doses de nitrogenio; T1 – Solo (100%) + CDB (0%); T2 – Solo (75%) + CDB (25%); T3 – Solo 

(50%) + CDB (50%). (T) – variável transformada em √(𝑥 + 1). 
 

O nitrogênio é um dos elementos mais abundante nas plantas, sendo o constituinte 

essencial de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucléicos, hormônios e clorofila, 

entre outras moléculas necessárias para o desenvolvimento e crescimento das plantas (Costa et 

al., 2012; Silva et al., 2014). Por outro lado, o caule decomposto de buritizeiro é um substrato 

rico em nutrientes conforme já demonstrado por Amaral et al. (2010) que caracterizaram o caule 

decomposto de buritizeiro com pH (6,8), condutibilidade elétrica (0,31mS/cm), nitrogênio (1,98 
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mg/L), potássio (22,77 mg/L), cálcio (2,13 mg/L) e magnésio (0,93 mg/L). Assim, o efeito das 

características químicas deste substrato com doses de nitrogênio pode ter contribuído para um 

maior crescimento das plantas de A. mangium, conforme demonstrado no presente estudo 

Portanto, o substrato formulado com 50% de caule decomposto de buritizeiro e doses 

de nitrogênio variando de 261,17 a 349,56 mg dm-3 favorecem o crescimento de A. mangium, 

podendo ser, portanto, uma alternativa viável para a produção de mudas desta espécie florestal. 
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INTRODUÇÃO 

As raízes constituem cerca de 33% da produtividade primária líquida global, sendo que 

a entrada de carbono e nutrientes no solo, proveniente das raízes, é igual ou maior que a 

proporcionada pelas folhas (Hendrick; Pregitzer, 1993). Apesar de sua importância no 

entendimento da ecologia terrestre, ciclagem de nutrientes e carbono, poucas informações 

existem sobre as suas características básicas (biomassa, comprimento, área superfície) e como 

elas podem responder a futuras mudanças globais. Essa carência de estudos é função, 

principalmente, das dificuldades relacionadas com suas determinações. As raízes finas (diâmetro 

<2,0 mm) são as principais responsáveis pela captura de água e nutrientes, para as plantas, o 

mesmo papel apresentado pelas folhas na captura de carbono e energia. Enquanto as raízes finas 

constituem menos 1% da biomassa total das florestas, a produção anual de raízes finas pode 

contribuir com mais de 50% na produção primária líquida total das plantas (Santos-Júnior et al., 

2007).  

As raízes de soja se restringem à camada superficial do solo nas condições da utilização 

dos solos de Cerrado. Dessa maneira, as plantas não podem explorar os nutrientes e a água 

disponível em maior profundidade, havendo, portanto, maiores riscos de perdas por veranico 

(Mascarenhas et al., 1984).  
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Rural, CEP: 79560-000, Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil.  
2 Pesquisador da Embrapa Cerrados.  
3 Engenheira Agrônoma, Mestra em Agronomia. 

* Autor corresponde: rafael.ratke@ufms.br  

mailto:rafael.ratke@ufms.br


 

 36 

Segundo Schlindwenin et al. (2003), avaliando a redução da toxidez de alumínio em 

raízes de soja por culturas antecessoras no plantio direto, observaram que o raio médio das 

raízes das plântulas de soja foi menor na solução coletada do solo cultivado com nabo forrageiro, 

caracterizando raízes mais finas e maior área superficial, o que é desejável para aporte de água e 

nutrientes, e não foi afetado pelas concentrações de alumínio até 0,15 mmol L-1. O aumento da 

concentração de alumínio na solução para 0,30 mmol L-1, provocou engrossamento das raízes e 

diminuição da área superficial em todos os tratamentos. A solução do solo cultivado com aveia 

preta propiciou pequeno crescimento das raízes da soja, especialmente a superfície radicular, 

mesmo com baixo alumínio, do que se conclui pela aparente ineficiência dos compostos 

orgânicos exsudados por essa cultura. O comprimento das raízes da soja que se desenvolveram 

nas soluções de solo extraídas das parcelas cultivadas com ervilhaca e aveia preta, não diferiu do 

solo em pousio.  Observaram, também, que houve menor crescimento de raízes da soja na 

solução do solo de pousio, de ervilhaca e de aveia preta quando não houve adição de alumínio, 

e a aparente ineficiência dos compostos orgânicos exsudados pela aveia preta e ervilhaca em 

neutralizar o efeito do alumínio adicionado à solução do solo. O plantio direto com o uso de 

outras culturas e através da ciclagem de nutrientes pode neutralizar o alumínio e proporcionar 

maior desenvolvimento das raízes das plantas. 

Segundo Silva et al. (2000), em uma pesquisa com milho, observaram que maior parte 

das raízes de milho encontra-se na camada de 0-20 cm. Esta camada também apresentou maior 

pH, maior concentração de nutrientes e carbono orgânico e menor concentração de Al tóxico. 

O solo na superfície é mais arenoso e apresenta menor densidade, exceto nas camadas afetadas 

pelo pisoteio animal durante o pastejo ou por compactação remanescente de preparos 

anteriores. A densidade de raízes (cm de raiz.cm-3 de solo) foi significativamente, correlacionado, 

de forma positiva, com a concentração de nutrientes: P (0-5 cm), K (25-30 cm) e Ca (5-10 cm, 

10-15 cm e 35-40 cm), pH em água (5-10 cm) e SMP (10-15 cm) e, de forma negativa, com 

elemento tóxico: Al trocável (5-10 cm, 10-15 cm e 20-25 cm) e propriedades físicas: densidade 

do solo (10-15 cm) e silte (0-5 cm e 35-40 cm). Portanto, a densidade de raízes foi favorecida 

pela presença de nutrientes e carbono orgânico. O aumento da densidade do solo implica numa 

redução da macroporosidade e aumento da microporosidade do solo com 1,5 µm de diâmetro.  

Segundo Rosolem et al. (1999), em uma pesquisa com milho e compactação do solo, foi 

possível observar que nos solos argilosos (41 e 48% de argila), observou-se o menor número de 

raízes seminais adventícias, que, nestes casos, não variou com a densidade global. No solo solto, 

o crescimento ocorre na interface da partícula sólida com o poro. O crescimento da raiz seminal 

primária foi modificado tanto pela textura como pela densidade global do solo. Em baixa 
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densidade, os solos com 22 e 41% de argila, respectivamente, foram os que apresentaram o 

maior crescimento radicular. Nos níveis de compactação intermediários, o ambiente foi mais 

adequado ao crescimento radicular nos solos mais arenosos, que apresentavam menores 

resistências à penetração. Na densidade global mais alta, exceto o solo com 48% de argila, o 

comportamento dos solos foi semelhante, mesmo com diferentes resistências à penetração. 

Estudos sistemáticos em sistema radicular começaram no Século XVIII, com a simples 

técnica da escavação, verificando o sistema radicular de plantas cultivadas e determinando sua 

morfologia, peso e crescimento. Com o incremento na agricultura de fertilizantes minerais na 

secunda parte do Século XIX, cientistas agronômicos interessaram no estudo de raízes, e 

desenvolveram outras técnicas para estudar a dinâmica de raízes no solo (Böhm, 1979). 

As raízes das plantas apresentam uma estrutura complexa e variada, assim desenvolver 

ou definir um método para estudá-las depende do objetivo da pesquisa a ser realizada (Smit, et 

al., 2000). A escolha do melhor método de estudo de raízes depende das investigações 

necessárias dentro da pesquisa. Não tem um método ideal para responder todas as questões, 

mas para a segurança da pesquisa é aconselhável utilizar dois métodos simultaneamente (Böhm, 

1979). 

Fante-Jr e Reichardt (1994) compararam os métodos do trado, do cilindro volumétrico 

e do processamento de imagens do método na distribuição radicular do milho no perfil do solo 

e verificaram que o do trado constituiu-se no mais adequado para uma avaliação simples, rápida 

e barata, contudo, insuficiente para uma caracterização completa do sistema radicular e o 

método de processamento de imagens apresentou como uma ferramenta muito poderosa para 

o estudo detalhado do sistema radicular podendo ser também aplicado às diversas áreas dentro 

da ciência agronômica.  

Com base nessas premissas, esse trabalho tem como objetivo caracterizar os 

procedimentos para determinação de atributos radiculares de culturas anuais através de amostras 

destrutivas e auxílio de aplicativo computacional de processamento de imagens. 

Amostragem do Solo com Raízes 

A amostragem do solo juntamente com as raízes é feita com trado “tipo caneca” 

adaptado com 9,8 cm de diâmetro interno e 60 cm de comprimento, dividido em uma escala de 

10 cm, para ajustar a profundidade de amostra desejada, com uma haste para facilitar o 

movimento e a aplicação de força para amostrar o solo com as raízes. O trado possui na sua 

extremidade uma série de pontas afiadas, parecendo uma serra, que auxilia no corte das raízes e 

na penetração do equipamento ao solo. O trado utilizado foi feito de aço inox e com a haste de 
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ferro (Figura 1). A cada 10 cm de profundidade temos a capacidade de amostrar 754 cm3 de 

solo com raízes. Esse método foi adaptado de Fante-Jr e Reichardt (1994). 

O procedimento para retirar a amostra do solo com raízes é iniciado com a escolha da 

área de amostragem que deve ser homogênea com a lavoura, excluindo-se áreas afetadas por 

pragas e doenças, plantas desuniformes, formigueiros, buracos etc. O trado é cravado no solo 

de tal maneira que fique próximo ao caule da planta de milho, seccionando nas profundidades 

diferentes desejadas (Figura 2). A amostragem destrutiva de raízes junto com solo deve ser feita 

na época de florescimento da cultura de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Trado tipo caneca adaptado para amostragem destrutiva de raízes junto com solo. 
(Foto: Rafael Felippe Ratke). 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Amostragem de raízes com solo na cultura do milho. (Foto: Rafael Felippe Ratke). 

 

As amostras destrutivas de raízes junto com solo são armazenadas em sacos plásticos 

com devida identificação (Figura 3). Os sacos plásticos devem ser de grande resistência. As 

amostras devem ser pesadas com balança de precisão antes da separação das raízes com o solo, 

dessa forma tem-se o peso do solo com raízes. Coletar-se uma pequena amostra de 100 g junto 



 

 39 

com a amostra destrutiva de raízes com solo para fazer a umidade do solo e descontar o 

conteúdo de água posteriormente. Essas amostras podem ser armazenadas em câmara fria por 

um período de um mês com temperatura abaixo de 5 0C, para posterior separação de raízes e 

do solo.  É recomendável a análise das amostras no menor tempo possível a partir da extração 

do campo, evitando perdas de massa seca ou mesmo a desidratação das raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Amostra destrutiva de raízes com solo e identificada. (Foto: Géssica Pereira de 
Souza). 

 

A amostragem da parte aérea da planta também é feita junto com a amostragem de 

raízes, para correlacionar dados parte aérea da planta com o volume de raízes. Para isso, coletar-

se as plantas em torno de 1 m linear da área amostrada. As amostras da parte aérea são separadas 

em folhas, caule e inflorescências, dependendo de cada cultura (Figura 4). Após a coleta devem 

ser picados e colocados em sacos de papel para posterior pesagem em balança de precisão. 

Pesados, separar-se uma planta para fazer o peso seco. A planta verde passa por secagem, 

coloca-se as amostras em estufas de ventilação forcada por 72 horas a 60 oC. Depois dessa etapa 

pesa-se as amostras para se obter o peso seco. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Separação da parte aérea de plantas de milho para posterior pesagem e secagem. 

(Foto: Rafael Felippe Ratke). 
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Separação das Raízes 

Para a obtenção das raízes, fazem-se necessárias duas etapas que consistente na 

utilização de água para a eliminação da terra e outros materiais inertes. A primeira etapa separa 

as raízes com auxílio de água do solo. A segunda etapa separa as raízes de materiais orgânicos e 

outras raízes que não são da planta de interesse.  

Primeira Separação das Raízes 

Nessa etapa, faz-se necessário o uso de um balde para a deposição e dispersão da 

amostra de solo em água. Em seguida passa todo o seu conteúdo em uma peneira ABNT 35 

(malha de 500 micros) mediante a jatos de água para a remoção do solo (Figura 5). Para facilitar 

este procedimento utiliza-se uma mesa redonda de plástico com buracos confeccionados do 

mesmo tamanho das peneiras (Figura 5). Repetir esse procedimento quatro vezes para remover 

o máximo de solo, evitando qualquer tipo de perda de raízes. Após a separação essa lavagem, 

coletar os resíduos (materiais orgânicos e raízes) retidos na peneira, e colocar em sacos plásticos 

identificados por para acondiciona-las para o processo procedimento (Figura 6). Os resíduos 

coletados podem ser conservados em refrigeração, geralmente em câmara fria, a 5 0C, até 

proceder a próxima lavagem. Recomenda-se analisá-las no menor tempo possível para evitar a 

presença de fungos nas raízes em consequência à umidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Limpeza do solo das raízes com auxílio de água. (Foto: Géssica Pereira de Souza). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Raízes e materiais inertes separados do solo e identificados. (Foto: Géssica Pereira de 

Souza). 
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Segunda Separação de Raízes 

O processo da segunda lavagem da amostra serve para retirar as impurezas que ficaram 

como: pedras, carvão, pequenas palhas e raízes indesejadas. Esses materiais podem dificultar o 

processo de aquisição das imagens aumentando assim a fonte de erro, principalmente no peso 

das raízes. 

O processo da segunda lavagem inicia-se com a deposição da amostra contida no saco 

plástico em um recipiente com água. Após isso, separa-se as raízes das impurezas com auxílio 

de uma pincha cirúrgica. A água ajuda a remover às impurezas que ficam grudadas as raízes 

(Figura 7). Recomenda-se o uso de um recipiente branco e raso para melhor visualização das 

impurezas. Repetir esse procedimento várias vezes para obter uma amostra sem impurezas, 

evitando perda de raízes. Repetir esse procedimento várias vezes para obter uma amostra sem 

impurezas, evitando perda de raízes. Deve-se ter o cuidado de quando trocar a água da bandeja 

para não perder raízes, para isso utiliza-se uma peneira de ABNT 100 com 150 microns de 

abertura, assim, as impurezas ficam retidas, e se pode recuperar as raízes perdidas.  

As raízes separadas são colocadas em papel toalha para secar, e após isso, em lâminas de 

vidro confeccionadas para facilitar o procedimento de digitalização das raízes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Separação de raízes de impurezas em bandejas com água para o processo de 

digitalização. (Foto: Rafael Felippe Ratke). 

Digitalização das Raízes 

Para facilitar esse processo, confeccionou-se lâminas de vidro do tamanho de uma 

folha A4 (21 cm x 29,7 cm) com 2 mm de espessura, sem bordas laterais, que podem ser 

adquiridas em qualquer vidraçaria. Coloca-se uma fita adesiva transparente com 2 cm de 

comprimento por 2 cm de largura nessas lâminas para referenciar a escala de digitalização das 
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raízes (Figura 8a). O aplicativo computacional precisa dessa referência para mensurar a área e 

comprimento radicular ocupado na imagem digitalizada.  

As raízes secas e separadas são colocadas em lâminas de vidro, organizadas em sentido 

vertical, sem sobreposição, para posterior digitalização (Figura 8b). Manter-se essas lâminas de 

vidro sempre limpas a cada procedimento, para que não erros na digitalização das imagens de 

raízes. O processo de aquisição da imagem das raízes é através da digitalização com o uso de 

um escâner de mesa de tamanho apropriado (com capacidade de digitalizar uma folha A4 

inteira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lâmina de vidro utilizado para a digitalização de raízes (a) e Separação de raízes de 
impurezas, secagem das raízes e em bandejas com água para o processo de escaneamento (b). 
(Foto: Rafael Felippe Ratke). 
 

As configurações mínimas são a resolução de imagem de 300 DPI, com digitalização em 

preto e branco ou escala de cinza. A digitalização deve proporcionar imagens com contraste, as 

a) 

b) 

a) 
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raízes pretas em um fundo branco. Para isso, coloca-se um fundo branco, ou seja, uma folha 

branca com uma transparência na parte interna do escâner. O escâner utilizado nessa pesquisa 

foi da marca gênius modelo HR8 (Figura 9), mas pode-se utilizar outros escâneres que 

produzem o mesmo resultado. O uso de aplicativos computacionais como PICASA3 ou 

CorelDraw4® auxiliam nessa aquisição de imagem, sendo que se mantem os mesmos 

procedimentos, porém as figuras e comandos são diferentes em cada aplicativo utilizado. Após 

colocar a lâmina de vidro com as raízes no escâner (Figura 9), junto ao microcomputador, 

iniciam-se os seguintes procedimentos: 

1- Localizar o aplicativo Picasa3 na área de trabalho 

2- Clique para abrir o aplicativo 

3- Clique no ícone iniciar 

4- Clique no ícone importar 

5- Selecione o escâner no ícone importar de: 

6- Verificar as configurações do scanner (Figura 10a)  

7- Clique no ícone visualizar. (Figura dos óculos) 

8- Recortar as bordas pretas digitalizadas sem necessidade 

9- Clique no ícone digitalizar (Figura do escâner) 

10- Clique no ícone iniciar 

11- Clique no ícone salvar imagem como 

12- Salvar as imagens sempre na extensão de arquivo (.bitmap) 

13- Salvar a imagens com a identificação desejada 

 

As raízes digitalizadas são colocadas em sacos de papel identificados pesados para se 

obter a massa verde de raízes (Figura 10b). Essas raízes são colocadas em estufas de ventilação 

forçada por 72 hs a 60 0C e posteriormente pesada para obter a massa seca de raízes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Procedimento de digitalização de raízes em escâner de mesa. (Foto: Rafael Felippe 
Ratke). 
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A lâmina de vidro de tamanho de 21 x 29,7 cm, em alguns casos, pelo volume de raízes 

amostradas não comporta todas as raízes em algumas amostras. Dessa forma, recomenda-se 

fazer sub amostras das raízes separada e não digitalizadas. As sub amostras de raízes são 

colocadas em sacos de papel identificados e pesados para se obter a massa verde de raízes. Essas 

raízes são colocadas em estufas de ventilação forçada por 72 hs a 60 0C e posteriormente pesada 

para obter a massa seca de raízes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aplicativo computacional do próprio escâner (gênius HR8) e o aplicativo Picasa3 

digitalizando raízes (a). Coleta das raízes digitalizadas e colocada em sacos de papel (b). (Foto: 

Rafael Felippe Ratke). 
 

 Análise das Imagens de Raízes Pelo Aplicativo Computacional SIARCS 3.0®  

As análises das imagens de raízes podem ser feitas pelo aplicativo computacional 

SIARCS 3.0® desenvolvido pela Embrapa transferência de tecnologia (Jorge; Crestana, 1996). 

O mesmo pode ser baixado no site da Embrapa, e após instalada, o primeiro passo é procurar 

e abrir o aplicativo SIARCS 3.0® (Figura 11a). Dentro desse aplicativo clique em abrir arquivo 

(Figura 11b). As imagens de raízes digitalizadas devem ser salvas na unidade de HD principal 

do computador para facilitar o processo de abrir essa imagem no aplicativo. Após isso, 

selecionar e abrir a imagem digitalizada desejada nesse programa (Figura 11c). 

 

 

 

a) b) 
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Figura 11. Página inicial do aplicativo computacional SIARCS 3.0®(a). Procedimento de 
procurar e abrir a imagem digitalizada (b). Imagem digitalizada de raízes (c). Procedimento para 
colocar uma escala de referência (d). 
 

O procedimento a seguir é referenciar uma escala para o aplicativo computacional 

SIARCS 3.0®. Nessa etapa, verificamos a fita adesiva transparente que colocamos na lâmina de 

digitalização, com medida conhecida (2 cm de comprimento), que aparece na imagem 

digitalizada. Para colocar a escala, primeiro clica-se em Análise e depois em Escala, e com o 

botão esquerdo do mouse, coloque uma linha na base da fita adesiva, ao final clique com o 

botão direito do mouse e aparecerá uma caixa de texto a para colocar o tamanho da escala de 

referência para o aplicativo computacional (Figura 11d).  A imagem digitalizada de raízes gera 

um contraste de cores, e isso que faz o reconhecimento das raízes. Para que essa aplicativo 

separe as raízes digitalizadas do restante da imagem clique em selecionar cores (botão na parte 

superior do aplicativo com um quadro em vermelho) e seleciona-se a escala de cores que o 

aplicativo precisa marcar (Figura 12a). Feito isso, seleciona a cor que as raízes devem aparecer 

na imagem (Figura 12b). Depois disso, a raiz na imagem digitalizada ficará da cor selecionada 

(Figura 12c). Esse procedimento é necessário para verificar se todas as raízes foram selecionadas 

a) b) 

c)

’ 

d) 
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pelo aplicativo computacional. Se isso não ocorrer, reinicia-se esse procedimento a partir de 

selecionar cores onde essa seleção deve ampliar cores mais claras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procedimento para selecionar as raízes da imagem digitalizada (a). Procedimento 

para selecionar a cor que as raízes serão mostradas na imagem digitalizada (b). Raízes 

selecionadas na imagem digitalizada (c). Raízes selecionadas e binarizadas na imagem digitalizada 

(d). 

 

Após selecionar as raízes na imagem digitalizada, o próximo procedimento é binarizar 

essas raízes. Para isso, clique em binarizar a imagem de raízes digitalizadas (botão na parte 

superior do aplicativo com palavra B). Depois disso, as raízes vão ficar na cor preta indicando 

que a binarização foi realizada (Figura 12d).   

Nessa etapa, após a binarização faz a medida de área que as raízes ocupam na imagem. 

Para isso, clica-se em análise, contagem, opções, área, cm2 (Figura 13a).  Anota-se essa 

informação para utilizá-la nos parâmetros de raízes. O comprimento radicular é feito através do 

afinamento das raízes selecionadas na imagem digitalizada após a binarização. Para esse 

procedimento, clica-se no botão afinar (botão com a letra A na parte superior do aplicativo). 

Depois disso, as raízes selecionadas na imagem ficaram em linhas, indicando o afinamento. 

Após o afinamento, clica-se em análise, contagem, opções, comprimento, centímetros (Figura 

13b), e anota-se o resultado de comprimento radicular. 

a) 

c) d) 

b) 
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Figura 13. Contagem de área que as raízes ocupam na imagem (a). Comprimento de raízes que 

o ocupam a imagem (b). 

 

Esses são os procedimentos para analisar a imagem digitalizadas de raízes pelo 

aplicativo SIARCS 3.0®. Dessa forma, temos as relações de área e comprimento que as raízes 

amostradas ocupam. A área e o comprimento de raízes serão correlacionados com o volume e 

massa do solo amostrado, massa da parte área de plantas, e massa de raízes. Porém, o SIARCS 

3.0 somente funciona na plataforma Windows XP. Para versões de Windows mais recentes, 

pode-se utilizar o aplicativo SAFIRA, desenvolvido na Embrapa transferência de tecnologia por 

(Jorge; Silva, 2010).  

Aplicativo Safira possui uma interface mais fácil do que a do SIARCS, além da 

possiblidade de exportar dados para arquivos de planilhas eletrônicas. Existem vários aplicativos 

para esta função, que podem ser consultados no site: https://www.plant-image-

analysis.org/software/root-system-analyser. 

Processamento dos Dados de Raízes Amostradas e Digitalizadas  
Os dados de raízes adquiridos através das amostras destrutivas e digitalizadas são 

utilizados em para resultar em atributos radiculares em razão do volume do solo amostrado, 

massa do solo amostrado e massa da parte área da planta. Antes de calcular os atributos 

radiculares do solo, deve-se correlacionar os resultados com a massa de raízes amostradas, 

devido muitas vezes as raízes digitalizadas são uma parte das raízes são sub amostras de todas 

as raízes separadas. Assim, por regra de três simples se faz esse ajuste. Por exemplo, a área 

radicular da imagem digitalizada foi de 55 cm² e o comprimento radicular foi de 1355 cm, a 

massa verde de raízes digitalizadas foi de 2,3 g, já a amostra total obteve 4 g de massa verde de 

raízes. Então, multiplica-se os resultados de área e comprimento radicular pela massa verde total 

a) b) 
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de raízes e depois divide-se pela massa verde de raízes digitalizadas. Dessa foram, obtém-se área 

e comprimento radicular por massa verde de raízes amostrado. 

Após o ajuste nas informações relacionadas a área e comprimento radicular, as razões 

entre raízes, solo e planta são calculadas. Os cálculos para obter essas razões são apresentados 

abaixo: 

1. A área radicular em função do volume de solo amostrado: 

 

 

Onde: ARV = área radicular por volume de solo amostrado (cm² cm-³) 

  Área radicular = área de raízes selecionadas e digitalizadas (cm²) 

Volume de solo amostrado = volume de solo amostrado no trado (10 cm profundidade 

por 9,8 cm de diâmetro = 75,43 cm³) 

           

2. A área radicular em função da massa de solo amostrado: 

 

 

 

Onde: ARM = área radicular por volume de solo amostrado (cm² dm-³) 

  Área radicular = área de raízes selecionadas e digitalizadas (cm²) 

  Massa de solo amostrado = massa de solo amostrado no trado (kg) 

OBS: O solo amostrado com raiz foi pesado antes da ser separado das raízes. Foi retirada 

também uma amostra de 100 g para fazer a umidade do solo. Dessa forma, descontando a 

quantidade de água presente no solo e a massa verde de raízes, obtém-se a massa de solo seco. 

 

3. A comprimento radicular em função do volume de solo amostrado: 

 

 

Onde: CRV = área radicular por volume de solo amostrado (cm² cm-³) 

  Comprimento radicular = comprimento das raízes amostradas, 

selecionadas e digitalizadas (cm) 

Volume de solo amostrado = volume de solo amostrado no trado (cm3) 

 

4. A comprimento radicular em função da massa de solo amostrado: 
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Onde: CRM = área radicular por volume de solo amostrado (cm² kg-1) 

  Comprimento radicular = comprimento das raízes amostradas, 

selecionadas e digitalizadas (cm) 

  Massa de solo amostrado = massa de solo amostrado no trado (kg) 

 

5. A massa de raízes em função do volume de solo amostrado: 

 

 

Onde: MRV = área radicular por volume de solo amostrado (g cm-³) 

  Massa verde radicular = massa de raízes amostradas, selecionadas e 

digitalizadas (g) 

Volume de solo amostrado = volume de solo amostrado no trado (cm³) 

 

6. A massa de raízes em função da massa de solo amostrado: 

 

 

Onde: MRS = área radicular por volume de solo amostrado (g kg-1) 

  Massa verde radicular = massa de raízes amostradas, selecionadas e 

digitalizadas (g) 

  Massa de solo amostrado = massa de solo amostrado no trado (kg) 

 

7. O comprimento radicular em função da massa de raízes pela massa de solo 

amostrado: 

 

 

Onde: CREM = Comprimento radicular em função da massa de raízes pela massa de 

solo amostrado (cm² g kg-1) 

  Área radicular = área de raízes selecionadas e digitalizadas (cm²) 

    Massa de solo amostrado = massa de solo amostrado no trado (kg) 

 

8. A massa de parte aérea da planta pela massa de raízes amostrada. 
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Onde: Relação parte aérea-raiz = proporção de desenvolvimento da parte aérea da 

planta em função do desenvolvimento de raízes no solo (kg g-1) 

  Massa verde da parte aérea = massa verde da parte aérea (kg) 

  Massa verde radicular = massa de raízes amostradas e selecionadas (g) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os métodos destrutivos são muito trabalhosos e exigem grande mão-de-obra. 

Entretanto, são ainda os mais empregados nos estudos de raízes pelo baixo custo de 

equipamentos para chegar aos resultados. Esse método é prático, não exige equipamentos 

sofisticados, assim pode-se verificar o desenvolvimento radicular das plantas anuais em relação 

a aplicação de fertilizantes e o manejo do solo, com menor custo. Resultados da dinâmica de 

raízes utilizando este método está disponível nas publicações Ratke et al. (2014a) e Ratke et al. 

(2014b). 
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Capítulo 5 

 

Influencia del agua tratada magnéticamente en el 
contenido de clorofilas y formación de cristales de 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las aplicaciones del campo magnético está en la agricultura, en la cual se han 

realizado numerosos experimentos con el objetivo de incrementar el rendimiento en cultivos, 

mejorar características agronómicas, químicas y biológicas en las plantas, y mitigar algunos 

problemas presentes en suelos y aguas empleados para fines agrícolas, obteniéndose resultados 

positivos en el crecimiento y desarrollo de las plantas (Fung et al., 2008; Hozayn; Abdul Qados, 

2010; Maffei, 2014; Ahmed; El-KAder, 2016; Aguilera; Martin, 2016; Ferrer et al., 2018; Aguilera 

et al., 2018). 

Varios autores han determinado que la aplicación de un campo magnético externo en el 

agua produce cambios en la estructura atómica y molecular, conduciendo a diferencias en la 

viscosidad, punto de ebullición y otras propiedades físico – químicas del agua (Pang; Deng, 

2008), disminuyendo en la formación de la estructura cristalina. Al mismo tiempo el agua tratada 

magnéticamente puede provocar un incremento en la humedad del suelo en comparación con 

el control, jugando un papel importante en la disminución de la cantidad de agua utilizada para 

el riego (Surendran et al., 2016). 
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CP 90400, Santiago de Cuba, Cuba. 
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3 Casa de Cultivos Protegidos Campo Antena. Autopista Nacional. Santiago de Cuba, Cuba.  
4 Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Chapadão do Sul, MS, 

Brasil. 
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La absorción de sales por las plantas que reciben riego con agua tratada magnéticamente, 

puede evaluarse a partir de la evaluación de la formación de oxalato de calcio. La formación de 

estos cristales  es un proceso esencial en la mayoría de las especies de plantas conocidas y en 

algunos casos cerca del 90 % del calcio total en la planta puede encontrarse secuestrado en 

forma de cristales de oxalato de calcio, aunque este porcentaje varía entre las diferentes especies 

de plantas La formación de dichos cristales es de importancia para las plantas ya que se ha 

propuesto que los cristales de oxalato de calcio pueden actuar como depósitos inertes para 

metales pesados como Zn, Cd, Sr, Pb, actúan como soporte estructural o como dispersores o 

concentradores de los rayos luminosos lo cual favorece la fotosíntesis (Hernández et al., 1999). 

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del agua tratada magnéticamente en 

la formación de cristales de calcio en bulbos de cebolla y su relación con el contenido de 

pigmentos clorofílicos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 

(CNEA), perteneciente a la Universidad de Oriente (UO), Santiago de Cuba, Cuba. Los 

experimentos se desarrollaron sobre un suelo pardo sin carbonato, según la versión de 

clasificación genética de los suelos de Cuba (Hernández et al., 1999). Las características químicas 

del suelo fueron evaluadas y obtenidas por medio de Cromatografía de Plasma Inductivamente 

Acoplado (siglas en inglés ICP) y se detallan en la Tabla 1. 

Además, se determinó el pH y la conductividad eléctrica, por el método de 

sobresaturación del suelo, para lo cual se pesaron 80 g de suelo seco y se colocó en un recipiente 

de plástico, al que se le agregó agua destilada con una bureta y se mezcló con espátula hasta la 

saturación. Luego se golpeó el recipiente con cuidado sobre la mesa de trabajo para asentar el 

suelo. El volumen de agua fue de 60 ml. Se dejó reposar la pasta por 1 h y se comprobó el grado 

de saturación. Se tapó el recipiente y se dejó reposar por 24 horas por ser un suelo arcilloso. 

Posteriormente se realizó la extracción del agua con papel de filtro y embudo, que se conectó a 

un sistema de filtración al vacío hasta obtener un extracto de aproximadamente 50 mL.  

La determinación de pH y conductividad eléctrica se realizó con pHmetro marca MV 

88 PRACITORNIC (Alemania) y un conductímetro Modelo DDSJ-308ª respectivamente, 

según obteniendo valores de pH entre 7,09 – 8,2 y conductividad en un rango de 1,39-2,01 mS 

cm-1.  
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Tabla 1. Características químicas del suelo da área experimental, determinadas por 
Cromatografía de Plasma Inductivamente Acoplado.  

Elementos Minerales Concentración (ppm) 

Hiero (Fe3+)  4,65 

Cobalto (Co2+)  0,0015 

Aluminio (Al3+)  7,54 

Magnesio (Mg2+)  1,145 

Manganeso (Mn2+)  0,19 

Calcio (Ca2+)  1,675 

Potasio (K+)  0,74 

Cromo (Cr2+)  0,01 

Sodio (Na+) 1,35 

 

Fue empleado un diseño experimental completamente aleatorizado, con dos 

tratamientos [uno con agua tratada magnéticamente (CTM) y otro sin (STM)], con 3 repeticiones 

por tratamiento. Para la implementación del tratamiento magnético al sistema de riego se utilizó 

un magnetizador con un rango de inducción en la zona central de 0.8-0.9 T. Se realizó la 

determinación de parámetros físico-químicos en el agua de riego, obteniéndose los datos que 

son descritos en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Parámetros físico-químicos en el agua de riego empleada en el experimento. 

Característica  Valores Característica  Valores 

Dureza Total*  404,37 mg L-1 Turbidez  222,2 FTU 
Dureza Cálcica*  174,92 mg L-1 Clorofila total  9,4 µg L-1 
Dureza Magnésica*  229,45 mg L-1 Clorofila de cianobacterias  0,0 µg L-1 
Alcalinidad Total*  430,67 mg L-1 pH (25C) 7,84 

Bicarbonato*  430,67 mg L-1 Conductividad eléctrica (25C)     885 S cm-1 
Cloruros  61,8 mg L-1 Salinidad  0,00 % 
Oxígeno Disuelto  8,21 mg L-1 Sólidos Totales Disueltos   589 mg L-1 

*la determinación de estos parámetros es en función de la concentración de CaCO3 

 

Determinación de concentración de pigmentos clorofílicos  

Se seleccionó 1 g de masa fresca de hojas para obtener el extracto de la clorofila tanto 

para el tratamiento como para el control. Las hojas se maceraron en mortero de porcelana con 

etanol al 70%. Posteriormente se filtran con papel de filtro y se completa a un volumen de 25 

mL con etanol.  

La absorbancia de los extractos usados fueron 645 y 665 nm con un espectrofotómetro 

de UV-Vis (Perkin Elmer, el mod. Lambda 25), según el método modificado de Meyer-

Berthenrath (Isaac et al., 2011) (ecuaciones 1 y 2): 

                                Cl a =  
12,3 E (665)−0,86 E (645) v 

1000dw
       (1) 
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                                Cl b =  
19,3 E (645)−3,6 E (645) v 

1000dw
       (2) 

donde:  

Cl a y Cl b contenido de clorofila A y B (mg g-1), E (l) es la longitud de onda, d es el 

ancho de la celda (1 centímetro), v es el volumen 70 % extracto del etanol (mL): 25 mL, w es el 

peso del tejido (g): 1 g de muestra en peso fresco. 

 

Determinación de dimensiones de los cristales de oxalato de calcio  

Las determinaciones de las dimensiones de los cristales de oxalato de calcio se realizaron 

utilizando una muestra del bulbo de las cebollas que reciben riego con agua tratada 

magnéticamente y el grupo control. Se realizaron cortes de la epidermis del bulbo, los que se 

colocaron en vidrio reloj y se les adicionó dos gotas de solución de safranina durante cinco 

minutos.  Las láminas de tejidos se colocaron en porta objeto y se observaron en microscopio 

a 10x y 40x. Las dimensiones de los núcleos se realizaron con el software Imagen Tool 3,00 para 

Windows 7. La solución de safranina se preparó a partir de 1 g de la sustancia en 100 ml de agua 

a 50oC. 

 

Análisis Estadístico 

Los datos fueron sometidos a un análisis de variancia (ANOVA) de Clasificación Simple 

y un test t, para para la comparación. Se utilizó el Software de paquete estadístico 

STATGRAPHICS versión 15.0 para realizar los análisis. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según las normas de Riverside al evaluar la calidad de las aguas de riego se puede 

determinar los parámetros físico-químicos y con estos dar un diagnóstico de calidad (Tabla 2). 

El agua empleada después de los análisis físico-químicos mostró una conductividad eléctrica 

alta, un nivel de sodio bajo, y con eso podemos afirmar que es una agua utilizable para el riego 

con precauciones.  

En la Figura 1, referente a la determinación de pigmento de clorofila a, clorofila b y 

clorofila a + b se observa que existen diferencias significativas (p< 0,05) entre la clorofila a para 

CTM y STM disminuyendo en un 0,09 % en el tratado con respecto al control.  En el caso de 

la clorofila b se observa que existen diferencias significativas entre el CTM y el STM aumentando 

el tratado con respecto al control en un 0,11 %. Lo mismo ocurre para las clorofilas totales que 

existen diferencias significativas (p< 0,05) entre el CTM y el STM con aumento del tratado con 

respecto al control en un 0,27 %. 
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Figura 1. Resultados del efecto del riego con agua tratada magnéticamente en el contenido de 
clorofilas a, b y a + b en plantas de Allium cepa obtenidas en cultivo protegido. Plantas de Cebolla 
Sin Tratamiento Magnético (STM). Plantas de Cebolla Con Tratamiento Magnético (CTM). * 
representa que existen diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
 

Como se observa, el tratamiento magnético aumentó el contenido de clorofilas b y 

clorofilas totales, lo que coincide con los resultados obtenidos por Racuciu et al. (2006) quienes 

obtuvieron un incremento en el contenido de clorofila b y pigmentos carotenoides, con 

inducciones de 50 mT, por lo que se puede inferir, que hubo una elevada actividad fotosintética 

asociada a un incremento en la concentración de pigmentos clorofílicos. Estos resultados 

pueden explicar también el incremento obtenido al evaluar el efecto del tratamiento magnético 

de la cebolla variedad Red creole sobre diferentes parámetros, entre ellos longitud de las hojas, 

diámetro y peso del bulbo observándose un efecto estimulante del agua tratada sobre los 

parámetros evaluados, fundamentalmente en las últimas observaciones realizadas, redundando 

en una mayor producción (Méndez et al., 2005). Lo anterior pudiera estar relacionado con el 

incremento de clorofilas totales en las plantas que reciben el tratamiento magnético con respecto 

al control, una vez que se conoce que el índice de clorofila (clorofila a/clorofila b) es utilizado 

como un indicador para la captación de actividad energética (LHC II), el que controla la primera 

etapa de conversión de energía solar a química (Racuciu et al., 2006). 

Los campos magnéticos incrementan la energía contenida en los cloroplastos debido a 

sus propiedades paramagnéticas. Esto provoca que los átomos de los cloroplastos se alineen 

hacia la dirección del campo magnético externo lo que consecuentemente acelera el 

metabolismo y la germinación por la acumulación de energía (Moussa, 2011). Todo lo anterior 

ejerce un consecuente efecto en el contenido de pigmentos clorofílicos en las plantas tratadas 

con respecto al control (Aleman et al., 2014; Moussa; Hozayn, 2018).  

 

 

Clorofila a Clorofila b Clorofila a+b

STM 0,48 0,16 0,39

CTM 0,39 0,27 0,66
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Figura 2. Resultados del efecto del riego con agua tratada magnéticamente en cristales de 
oxalato de calcio en Bulbos de Allium cepa obtenidas en cultivo protegido. Plantas sin riego con 
tratamiento magnético (STM). Plantas con riego con tratamiento magnético (CTM). * representa 
que existen diferencias significativas (p ≤ 0,05). 
 

El efecto del tratamiento magnetico fue estimado en la concentración de cristales de 

oxalato de calcio. En la Figura 2, se muestra el  promedio de las dimensiones de los cristales de 

oxalato de calcio presentes en el tejido epitelial de bulbos de Allium cepa, con y sin tratamiento 

magnético, obteniendo diferencias significativas entre los dos tratamientos, con un incremento 

del 85 % del tamaño de los cristales. 

Se plantea que el tratamiento magnético provoca un cambio de la estructura molecular 

del agua, e influye en su estructura cristalina, provocando una mayor disolución de las sales 

(Pang, 2005; 2006; Pang; Deng, 2008) observándose una disminución en el tamaño de los 

cristales presente en la misma. Todo indica, que entonces las sales atraviesan con mayor facilidad 

las membranas celulares, y específicamente las sales de calcio incrementan su concentración al 

interior de la célula. Estas sales que se encuentran en mayor concentración se reorganizan en el 

espacio intracelular, y por esto se observa que los cristales en las plantas tratadas tienen mayor 

tamaño con respecto al control (Figura 3). 

a) b) 

                                                                  Cristales 
Figura 3. Cristales de oxalato de calcio en cortes de células epidérmicas de bulbos de cebolla 
con agua tratada magnéticamente obtenidas en cultivo protegido. A) Con tratamiento magnético 
y B) Sin tratamiento magnético. 
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La formación de dichos cristales es de importancia para las plantas ya que se ha 

propuesto que los cristales de oxalato de calcio pueden actuar como depósitos inertes para 

metales pesados como Zn, Cd, Sr, Pb, actúan como soporte estructural o como dispersores o 

concentradores de los rayos luminosos lo cual favorece la fotosíntesis (Jáuregui-Zúñiga; 

Moreno, 2004). 

Estos cristales se forman en células llamadas idioblastos que son células especializadas 

para la formación de Ca2+ en forma de oxalato de calcio cristalino. Los idioblastos jóvenes son 

células extremadamente activas en relación a la síntesis de proteínas, además poseen una gran 

cantidad de mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas y retículo endoplasmático, orgánulos 

asociados con los procesos metabólicos, los cuales proveen la energía para el secuestro del 

calcio, la síntesis de proteínas, lípidos, polisacáridos y la producción de ácido oxálico (Jáuregui-

Zúñiga;  Moreno, 2004).  

Aunque su significado funcional en el desarrollo de la planta aún no está claro, varias 

funciones han sido atribuidas a los mismos: regulación del calcio en las células vegetales, 

protección contra los herbívoros, desintoxicación de metales pesados o ácido oxálico, fortaleza 

al tejido, absceso a la luz y reflexión (Belyavskaya, 2001). Sin embargo, su estudio puede 

contribuir a esclarecer como los minerales que se disuelven con mayor facilidad en el suelo y el 

agua con tratamiento magnético son absorbidos con mayor facilidad por las plantas. 

A manera de conclusión al evaluar la efectividad del riego con agua tratada 

magnéticamente se obtuvo que el tratamiento tuvo un efecto positivo en el aumento en el 

tamaño de los cristales de oxalato de calcio, con un consecuente aumento en el contenido de 

pigmentos clorofílicos, lo que pudiera relacionarse con un incremento en la actividad fisiológica 

de las plantas de Allium cepa L. obtenidas bajo condiciones de cultivo protegido. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado por brindar el soporte para la 

realización d esta investigación a través del desarrollo del PNCT – Programa de Producción de 

Alimentos Humanos, ¨ Incremento de la producción de hortalizas y café en las condiciones de 

montaña del macizo Sierra Maestra con el empleo del paquete tecnológico GREMAG. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aguilera JG, Martin RM (2016). Água tratada magneticamente estimula a germinação e 

desenvolvimento de mudas de Solanum lycopersicum L. Brasilian Journal of Sustainable 

Agriculture, 6(1): 47-53. 



 

 59 

Aguilera JG, Zuffo AM, García RP, Veitias E, Fung YB (2018). Magnetically treated irrigation 

water improved the adaptation of Spathoglottis plicata produced in vitro. Amazonian Journal 

of Plant Research, 2(2): 195-200. 

Ahmed MEM, Abd El-Kader NI (2016). The influence of magnetic water and water regimes on 

soil salinity, growth, yield and tubers quality of potato plants. Middle East Journal of 

Agriculture Research, 5(2): 132 – 143. 

Aleman EI, Moreira RO, Lima AA, Silva SCH, Gonzalez-Olmedo JL, Chalfun-Junior A (2014). 

Effect of 60 Hz sinusoidal magnetic field on in vitro establishment multiplication and 

acclimatization phases of Coffee arabica seedling. Bioelectromagnetics, 35(6): 414-425.  

Belyavskaya NA (2001). Ultrastructure and calcium balance in meristem cells of pea roots 

exposed to extremely low magnetic fields. Advances in Space Research, 28(4): 645–650. 

Ferrer A, Fung F, Isaac E, Beenaerts N, Cuypers A (2018). Phytochemical determination of 

Solanum lycopersicum L. fruits irrigated with water treated with static magnetic field. Revista 

Cubana de Química, 30(2): 232-242. 

Fung Y, Isaac E, Ferrer A, Botta AM (2008). Riego con agua tratada magnéticamente en 

Rosmarinus officinalis L. (romero) como alternativa en la propagación convencional. Centro 

Agrícola., 35(1): 23-27. 

Hernández A, Pérez JM, Bosch D, Rivero L (1999). Nueva Versión de Clasificación Genética 

de los Suelos de Cuba. Editorial AGRINFOR. Ciudad Habana, Cuba, 64p.  

Hozayn M, Abdul Qados AMS (2010). Irrigation with magnetized water enhances growth, 

chemical constituent and yield of chickpea (Cicer arietinum L.). Agriculture and Biology Journal 

of North America, 1(4): 671-676. 

Isaac E, Hernández C, Domínguez A, Cruz A (2011). Effect of pre-sowing electromagnetic 

treatment on seed germination and seedling growth in maize (Zea mays L.). Revista 

Agronomía Colombiana, 29(2): 213-220. 

Jáuregui-Zúñiga D, Moreno A (2004). La biomineralización del oxalato de calcio en plantas: 

Retos y Potencial. Revista de educación bioquímica, 23(1): 18-23. 

Maffei ME (2014). Magnetic field effects on plant growth, development, and evolution. Frontiers 

in Plant Science, 5: 445. 

Méndez OA, González JA, Socarás A, Fung YB (2005). Influencia del agua tratada 

magnéticamente en el crecimiento y desarrollo de la cebolla (Allium cepa L.) var. Red 

creole. Ciencia en su PC, 3: 1-7. 

Moussa H (2011). The impact of magnetic water application for improving common bean 

(Phaseolus vulgaris L.) production. New York Science Journal, 4(6): 15–20.  



 

 60 

Moussa Z, Hozayn M (2018). Using of magnetic water technology for the management of 

brown rot disease of potato. Journal of Plant Protection and Pathology, 9(3): 175 – 180. 

Pang XF (2005). Quantum Mechanics in Nonlinear Systems. Singapore: World Scientific Publishing 

Co., 557-586. 

Pang XF (2006). The conductivity properties of protons in ice and mechanism of magnetization 

of liquid water. The European Physic Journal B, 49(1): 5-23. 

Pang XF, Deng B (2008). Investigation of changes in properties of water under the action of a 

magnetic field. Science in China Series G: Physics, Mechanics & Astronomy, 51(11): 1-12. 

Racuciu M, Creanga D, Horga I (2006). Plant growth under static magnetic field influence. 

Romanian Journal of Physics, 53(1-2): 353-359. 

Surendran U, Sandeep O, Joseph EJ (2016). The impacts of magnetic treatment of irrigation 

water on plant, waterand soil characteristics. Agricultural Water Management, 178: 21–29. 

 



 

 61 

Capítulo 6 

 

Influência de culturas de cobertura na emergência 
do fedegoso (Senna obtusifolia) 

    

Wéverson Lima Fonseca1*

Tiago de Oliveira Sousa2 

Adaniel Sousa dos Santos3 

João Batista da Silva Oliveira3 

Leandro Pereira Pacheco4 

Alan Mario Zuffo5 

Rosane Lima Fonseca6 

Wallysson Nascimento Lima1 

 

INTRODUCÃO 

O fedegoso (Senna obtusifolia L.) é uma espécie subarbustiva anual que se desenvolve de 

forma espontânea em regiões tropicais e subtropicais do mundo, infestando pastagens, terrenos 

baldios, bordas de fragmentos florestais e lavouras anuais e perenes (Takano et al., 2015; Lima 

et al., 2016). As sementes dormentes podem permanecer viáveis no solo por vários anos, com 

germinação distribuída ao longo do tempo, o que dificulta as estratégias de manejo nas áreas 

agrícolas (Bandeira et al., 2018). 

Ao considerar as modalidades de controle disponíveis, a supressão de plantas de 

fedegoso nos diferentes sistemas agrícolas tem se sustentado no uso de herbicidas (Takano et 

al., 2015). No entanto, trata-se de uma planta de difícil controle, visto que a resistência desta 

planta a herbicidas vem diminuindo as alternativas para o seu controle químico (Simoni et al., 

2006; Takano et al., 2015). A fim de minimizar os efeitos negativos de produtos químicos ao 

meio ambiente devido seu uso excessivo bem como da ineficácia da ação de tais produtos sobre 
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biótipos resistentes, é constante a busca por novas alternativas eficientes de controle que possam 

ser inseridas no manejo integrado de plantas daninhas (Costa et al., 2018). 

A adoção de alternativas de manejo como o plantio direto, com a presença de fitomassa 

sobre a superfície do solo, além de proteger o solo e aumentar a produtividade das culturas, 

apresenta potencialidade na redução de plantas invasoras  (Pacheco et al., 2016; Pacheco et al., 

2018). A cobertura do solo pelos restos culturais, quando bem formada e distribuída 

uniformemente sobre a superfície do solo, pode atuar pelo impedimento físico sobre o banco 

de sementes de plantas daninhas, reduzindo a competição por recursos naturais à germinação 

(Gomes et al., 2014) ou pela liberação de substâncias inibidoras da germinação e/ou crescimento 

de plantas daninhas (Lamego et al., 2015; Zhang et al., 2016).  

Diante disto, objetivou-se avaliar o potencial de culturas de cobertura em diferentes 

níveis de fitomassa sobre a superfície do solo na inibição da emergência de plântulas de 

fedegoso. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 Localização da Área Experimental 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de agosto a outubro de 

2014, no Campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI/CPCE), localizada no município de 

Bom Jesus (Latitude 9º 16’ 78”S, Longitude 44º 44’ 25”W e Altitude de 300 metros) no estado 

do Piauí, Brasil. 

 

Delineamento experimental e Tratamentos 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 

repetições, em esquema fatorial (3 x 4) + 1, sendo o primeiro fator constituído por três culturas 

de cobertura (crotalária - Crotalaria ocroleuca, milheto cv. ADR300 - Pennisetum glaucum e sorgo - 

Sorghum bicolor), e o segundo fator por quatro níveis de fitomassa (3, 6, 9 e 12  t ha-1), mais um 

tratamento testemunha adicional sem a cobertura do solo (controle), totalizando 52 unidades 

experimentais.  

 

Implantação e Condução do experimento 

A composição de cada unidade experimental foi distribuída em vasos com capacidade 

para 8 dm3 de solo, com diâmetro de 35 cm. Como substrato, foi utilizado amostras de solo 

tomadas a partir da camada de 40 a 60 cm de um Latossolo Amarelo distrófico. Optou-se por 

essa profundidade a fim de se evitar o maior banco de sementes de plantas espontâneas existente 
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nas camadas mais superficiais do solo. O solo foi corrigido com calcário dolomítico para atingir 

a saturação por bases de 50% e adubado com fertilizante NPK (10: 20: 20) na dose de 0,4 g dm-

3 de solo, o que corresponde à 800 kg ha-1. 

 As sementes de fedegoso utilizadas no experimento foram coletadas no mês de agosto 

de 2014, na área de pivô central do Colégio Técnico de Bom Jesus (CTBJ). Aleatoriamente 

foram semeadas 18 sementes, sendo cobertas com uma camada de aproximadamente 1,0 cm de 

solo. Posteriormente à semeadura, foram adicionadas sobre a superfície do solo as fitomassas 

frescas das culturas de cobertura, nas quantidades correspondentes a fitomassa seca de cada 

tratamento. Destaca-se que o material vegetal foi coletado e fracionado no dia da instalação do 

experimento para evitar às possíveis perdas de aleloquímicos. 

Para a obtenção da fitomassa, as sementes das culturas de cobertura foram semeadas 

manualmente e cultivadas em canteiros de 5 m² e, as partes aéreas foram coletadas aos 60 dias 

após a semeadura. Os resíduos vegetais foram segmentados em seções de aproximadamente 2 

a 3 cm, pesado e corrigido pela referência de uma base seca, depois das amostras das plantas 

permanecerem em estufa a 65º C por 72 horas e/ou até atingir peso constante. O material úmido 

foi ajustado conforme a matéria seca desejada por hectare, onde posteriormente foi 

homogeneizada e mantida na superfície do solo (em vaso), conforme os tratamentos. A irrigação 

foi realizada diariamente conforme as necessidades das plantas. 

 

Mensuração das avaliações 

As variáveis avaliadas foram:  

Número total de plantas emergidas (unidade): aos 40 dias após semeadura. 

Índice de velocidade de emergência (IVE): calculado pela formula descrita por 

Maguire et al. (1962):  IVE= 
𝐸1

𝑁1
+

𝐸2

𝑁2
+

𝐸3

𝑁3
+

𝐸𝑛

𝑁𝑛
 , sendo que, E1, E2, E3...En, correspondem 

ao número de plantas emergidas e N1, N2, N3...Nn 1, 2, 3...n, são o número de dias após a 

semeadura. 

 

Análises estatísticas 

Os dados das análises foram submetidos à análise de variância, pelo teste F (p<0,05). Os 

tratamentos qualitativos (culturas de cobertura) foram comparados pelo teste de Tukey 

(p<0,05), e os tratamentos com a testemunha adicional (sem cobertura do solo) foram 

comparados pelo Teste de Dunnett (p<0,05), usando o software “R” versão 3.6.1. Para as 

médias dos tratamentos quantitativos (níveis de fitomassa) foram ajustadas equações de 

regressão, utilizando o software SigmaPlot 11.0. Após o ajuste das equações de regressão, foram 
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estimados os níveis de fitomassa necessários (x) para reduzir 50% na média das variáveis de S. 

obtusifolia (NF50) (1/2*Y). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme os dados da análise de variância, observa-se interação significativa (p<0,05) 

entre as culturas de cobertura (CC) e níveis de fitomassa (NF) para o número de plântulas 

emergidas e o índice de velocidade de emergência de plântulas de fedegoso (Tabela 1). Ao 

mesmo tempo, para todas as variáveis houve efeito significativo (p<0,01) da interação dos 

fatores (CC x NF) com a testemunha adicional (Test. Ad.), sem cobertura do solo.  

 

Tabela 1. Resumo da análise de variância (quadrado médio e significância do teste F) para 
emergência de plântulas de fedegoso, Bom Jesus, PI, Brasil. 

Fonte de variação GL 
Número de plântulas 

emergidas 
Índice de velocidade de 

emergência 

Culturas de cobertura (CC) 2 2,528ns 0,020ns 

Níveis de Fitomassa (NF) 3 19,000** 6,520** 
CC x NF 6 2,528* 1,026* 
Test. Ad. x (CC x NF) 1 2,052** 1,349** 
Resíduo 24 1,000 0,357 
CV (%) - 18,76 15,10 

*significativo a 1%; *significativo a 5%; nsnão significativo. GL – Graus de liberdade; Test. Ad. – testemunha 
adicional; CV – coeficiente de variação. 

 

Para o número de plântulas emergidas (NPE) de fedegoso, verificou-se que todos os 

tratamentos (da interação dos fatores: CC x NF) diferiram significativamente (p<0,05) da 

testemunha adicional, demonstrando que a utilização de fitomassa de crotalária, milheto e sorgo 

em superfície do solo proporcionou um controle satisfatório da emergência desta espécie 

daninha (Tabela 2). Ao analisar a interação entre os fatores analisados houve diferença 

significativa entre as culturas de cobertura apenas no nível de 6 t ha-1. Ao analisar o efeito da 

cobertura do solo nos diferentes níveis de fitomassa, houve diferença significativa entre as 

culturas de cobertura apenas no nível de 6 t ha-1, com destaque para crotalária pelas menores 

médias de emergência das plântulas de fedegoso. 

Para o índice de velocidade de emergência (IVE) de plântulas de fedegoso, houve 

diferença significativa (p<0,05) entre os tratamentos (da interação dos fatores: CC x NF) com a 

testemunha somente a partir de 6 t ha-1 de fitomassa, com exceção apenas do tratamento com 

6 t ha-1 de fitomassa de milheto (Tabela 2). Ao comparar as culturas de cobertura em cada nível 

de fitomassa, houve diferença estatística entre essas apenas nos níveis de 3 e 6 t ha-1 de fitomassa. 

Apesar da cobertura do solo com crotalária ter proporcionado a menor redução do IVE com 3 

t ha-1 de fitomassa em relação ao milheto e sorgo, esta foi mais eficiente com 6 t ha-1 de fitomassa. 
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Tabela 2.  Efeito de culturas de cobertura em diferentes níveis de fitomassa sobre a superfície 
do solo na supressão da emergência plântulas de fedegoso em condições de casa de vegetação, 
Bom Jesus, PI, Brasil.  

Culturas de 
cobertura 

Níveis de fitomassa 

3 6 9 12 NF50(1) 
 Número de plantas emergidas (unidades vaso-1) 

Crotalária 3,67 a* 0,67 b** 0,33 a** 0,33 a** 2,20 
Milheto 3,67 a* 4,00 a* 0,67 a** 0,33 a** 3,17 
Sorgo 2,67 a** 3,00 a** 1,00 a** 0,33 a** 2,77 
Testemunha 7,67 
 Índice de velocidade de emergência 

Crotalária 2,75 a 0,11 b** 0,02 a** 0,22 a** 4,26 
Milheto 1,54 b 1,44 a 0,25 a** 0,02 a** 3,07 
Sorgo 1,49 b 1,14 ab* 0,27 a** 0,02 a** 2,87 
Testemunha 3,01 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. * e ** Médias que diferem estatisticamente da testemunha adicional pelo Teste de Dunnett aos níveis 
de 5% e 1% de probabilidade. (1) Níveis de fitomassa necessários (x) para reduzir 50% e 80% na média das variáveis 
de fedegoso. 

 
As culturas de cobertura proporcionaram decréscimo na emergência de fedegoso com 

o aumento dos níveis de fitomassa (Figura 2), com uma sensível redução de 50% na média do 

NPE com a utilização de fitomassa (NF50) de crotalária, milheto e sorgo, respectivamente, nas 

quantidades de 2,20, 3,17 e 2,77 t ha-1 (Tabela 2). Ao mesmo tempo, uma sensível redução de 

50% do IVE foi observada com a utilização de fitomassa (NF50) nas quantidades a partir de 

4,26, 3,07 e 2,87 t ha-1 (Tabela 2), respectivamente, para crotalária, milheto e sorgo. Reduções 

mais expressivas do NPE e do IVE foram observados com a utilização de fitomassa a partir de 

6 t ha-1. 

O controle da emergência de plântulas de fedegoso neste estudo pode ser explicado 

pelos efeitos físico e ou/ alelopático proporcionados pela cobertura do solo (Santos et al., 2012; 

Gomes et al., 2014; Lamego et al., 2015; Zhang et al., 2016; Vargas et al., 2018). Pesquisas já 

realizadas por Fonseca et al. (2016) com a utilização de fitomassa de crotalária, milheto e sorgo 

na superfície do solo, mostraram-se também eficientes no controle do capim-milhâ (Digitaria 

horizontalis), com reduções significativas no número de plantas emergidas e no crescimento da 

parte aérea e radicular. 
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Figura 1. Número de plantas emergidas (a) e índice de velocidade de emergência (b) de plântulas 
de fedegoso em função do efeito de culturas de cobertura em diferentes níveis de fitomassa, em 
condições de casa de vegetação, Bom Jesus, PI, Brasil.  
 

Portanto, a fitomassa de crotalária, milheto e sorgo são eficientes no controle cultural 

do fedegoso, com destaque para a crotalária que proporcionou a maior redução na emergência 

de plântulas ao ser utilizada em superfície nas quantidades a partir de 6 t ha-1.  

 

 

 

a) 

b) 
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Capítulo 7 

 

Percepção Ambiental dos alunos do 5º ano da 
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INTRODUCÃO 

Com o aumento da população e a crescente demanda por alimento, há maiores 

preocupações com o meio ambiente. E, dentre os estudos destaca-se a avaliação da percepção 

ambiental nas escolas, que permite perceber o comportamento e o conhecimento de indivíduos 

sobre o ambiente. De acordo Brasil (1999) a educação ambiental tem com intuito de estabelecer 

valores sociais, conhecimentos e atitudes voltadas a defesa do hábitat, entre o homem e a 

sociedade com base na Política Nacional de Educação Ambiental. As percepções ambientais 

caracterizam por processo cognitivos, dos julgamentos e das expectativas de cada indivíduo 

(Faggionato, 2002). Portanto, é uma avaliação interessante para prever o entendimento dos 

alunos em relação ao ambiente e, com isso trabalhar em sala de aula na conscientização.  

O conhecimento da relação entre ser humano e meio ambiente é de fundamental para a 

sensibilização dos indivíduos, assim, a percepção ambiental tende a proporcionar uma visão 

global além das interligações com o meio biótico e abiótico que o cerca. Nesse contexto, a 

educação ambiental surge como ferramenta que contribui no processo de reconhecimento e de 

pertencimento do homem em relação ao meio ambiente (Barboza et al., 2016). Todavia, o 

avanço histórico da Educação Ambiental tem sido de forma lenta, já o meio ambiente tem 

                                                             
1 Departamento de Pedagogia, Faculdades Integradas de Cassilândia (FIC), Av. Pres. Dutra, 1500, CEP: 79540-

000, Cassilândia, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
2 Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), CEP: 79560-000, Chapadão 

do Sul, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
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demonstrado rapidamente as consequências das atividades humanas durante todos os anos 

(Siccha; Brasil, 2017). Sendo que os problemas associados ao meio ambiente estão cada vez mais 

evidentes na sociedade, como verificado por meio da mídia ou pela percepção de alterações, 

como na paisagem e no clima (Morais et al., 2018). 

O Brasil destaca-se na produção de alimentos, entre eles, o cultivo de grãos na 

agricultura intensiva. Sendo que, a área ocupada com grãos na safra 2018/2019 foi de 

aproximadamente 63 milhões hectares com produção de 242 milhões de toneladas, ocupada 

com algodão, arroz, feijão, soja, milho, entre outros (Conab, 2019). No cenário brasileiro, o 

Estado do Mato Grosso do Sul (MS) responde por aproximadamente 8% da área e da produção 

total cultivada com grãos (Conab, 2019). Sendo que, a cidade de Chapadão do Sul, destaca-se 

em relação a agricultura no Estado do Mato Grosso do Sul, devido as características 

edafoclimáticas favoráveis para a agricultura. Segundo Rocha (2005) a partir da década de 70 a 

cidade de Chapadão do Sul tem ampliado o espaço agrário com nova configuração socioespacial, 

devido o avanço das inovações técnico-científicas, a industrialização e a modernização agrícola, 

culminando em desenvolvimento econômico e um salto qualitativo e quantitativo no avanço da 

agropecuária de ponta. 

Assim, a Educação Ambiental torna-se uma importante ferramenta para expandir as 

discussões e possibilitar a conscientização em relação a conservação dos recursos naturais e, o 

conhecimento da percepção ambiental em alguns grupos permite a elaboração de ações de 

conscientização voltadas a cada realidade regional ou local (Morais et al., 2018). Estudos que 

visam o levantamento de um banco de dados em um espaço amostral podem contribuir com 

nova metodologias para a Educação Ambiental que podem ser implementadas pela a escola 

(Franco et al., 2012). Em relação as pesquisas nas escolas, é possível a correta elaboração de 

conteúdos sobre as questões ambientais, adequados às diferentes séries, realidades e 

problemáticas (Smiljanic; Almeida Júnior, 2017), podendo assim, trabalhar a conscientização 

dos alunos. 

Com o levantamento da percepção ambiental pode-se saber como os indivíduos 

observam o ambiente em que vivem e são de fundamental importância para estabelecer um 

diagnóstico inicial sobre a realidade do público alvo norteando projetos a serem desenvolvidos 

na Educação Ambiental (Smiljanic; Almeida Júnior, 2017). 

Barboza et al. (2016) pesquisaram sobre a percepção ambiental dos alunos relacionada 

à saúde ambiental na localidade em alunos do 6º e do 9º anos do Ensino Fundamental II, em 

uma escola pública municipal, localizada em um bairro de baixa renda do Município de 

Redenção, no Pará e verificaram que os sujeitos pesquisados percebiam o meio ambiente natural 
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com maior intensidade, muitas vezes nem mesmo inserindo a figura humana em suas 

percepções. Já, Bergmann e Pedrozo (2007) estudaram sobre a percepção ambiental de 

estudantes e professores do município de Giruá no Rio Grande do Sul e observaram uma 

divisão entre natureza e ambiente construído/modificado pelo ser humano, onde se destacam 

trabalhos preservacionistas desenvolvidos nas escolas. Silva Júnior et al. (2018) avaliaram a 

percepção ambiental de alunos de uma escola pública, com ênfase à percepção dos indivíduos 

quanto ao recurso natural solo na Escola Estadual Professor Varela Barca, localizada na cidade 

de Natal no Rio Grande do Norte. Os autores evidenciaram que de modo geral, os alunos 

mostraram consciência mínima sobre os conceitos ambientais e a importância do solo. Os 

alunos possuem conhecimento mínimo do solo, mostrando reconhecimento empírico da 

importância deste recurso para a natureza e, ou meio ambiente. Contudo, constatou-se ser 

importante a realização de campanhas de conscientização e educação em solos. 

Portanto, a avaliação da percepção ambiental em crianças é uma técnica promissora para 

a descoberta de novos resultados e, estimular a formação de novos conceitos e conscientização 

por meio de práticas inovadoras. Assim, esse trabalho teve como objetivo avaliar a percepção 

ambiental, com ênfase à percepção dos indivíduos quanto a natureza, o meio ambiente e o solo 

em alunos do 5º ano da escola estadual Jorge Amado em Chapadão do Sul, Mato Grosso do 

Sul, Brasil. 

 

 MATERIAL E MÉTODOS 

 Localização e Caracterização da Área Experimental 

O presente estudo etnográfico foi realizado em alunos do 5º ano da escola Estadual 

Jorge Amado em Chapadão do Sul, MS, Brasil (18°46'17,9 de latitude Sul; 52°37'25,0" de 

longitude Oeste e altitude média de 810 m), no dia 22 de agosto de 2019. A escola localizada na 

avenida 16, centro.  O grupo participante da pesquisa foi composto por 29 estudantes do nível 

5º ano, com os estudantes do turno vespertino. 

 

Mensuração das avaliações 

Previamente, foi realizada visita a escola, para apresentação da proposta à direção e para 

os professores. A participação dos alunos para responder ao questionário foi totalmente 

voluntária. O trabalho consistiu na aplicação de questionário contendo perguntas fechadas 

(objetivas), utilizou-se a técnica de “survey” que, segundo Candiani et al. (2004) é um estudo 

com o qual a informação é coletada de forma sistemática e direta, por meio de entrevistas e 
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questionários, empregados para a identificação de fatores que predispõem as motivações de um 

grupo, para impulsionar ou restringir suas atitudes e práticas. 

O estudo consistiu na aplicação de 14 questões, sendo duas questões objetivas e foi 

solicitado que o respondessem de acordo com seus conhecimentos. Os estudantes foram 

orientados a marcar apenas uma alternativa para as questões objetivas, que dispunha de quatro 

a cinco alternativas (anexo 1). Os questionários foram aplicados em horário de aula e a 

abordagem aos alunos foi realizada de forma coletiva, que se iniciava com uma breve 

apresentação dos objetivos e das justificativas do trabalho, e no decorrer da aplicação clareavam-

se as eventuais dúvidas sobre o questionário. A pesquisa durou 30 minutos. 

 

Análises Estatísticas 

O processamento dos dados e a confecção dos gráficos constou da análise da frequência 

relativa (%), utilizando-se o programa Excel® versão 2016 para Windows (Software para edição 

de planilhas, Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A faixa etária dos alunos era de 10 a 14 anos, sendo que, a maioria (48%) com idade de 

11 anos (48%) (Figura 1a). Em relação ao sexo dos alunos entrevistados, a maioria foi feminina 

(55%) e (Figura 1b). Castro e Fraga (2017) ao avaliar a percepção ambiental em alunos do 6º 

ano verificaram a faixa etária com predominância de crianças com 12 anos e do sexo feminina. 

 

 

Figura 1. Frequências relativas (%) da caracterização dos alunos. Fonte: a autora (2019). 

 

Para as questões com ênfase ao meio ambiente, verificou-se que de modo geral, duas 

principais classes (Figura 2). Em relação o que é a natureza cerca de 45% responderam que é a 

floresta e 38% o lugar que não podemos poluir (Figura 2a). E, sobre o que é meio ambiente 

45% relataram que é o lugar que não podemos poluir e 34% o lugar onde vivemos (Figura 2b). 

Esses resultados corroboram aos obtidos por Barboza et al. (2016), os quais, verificaram em 
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alunos do 6º e 9º ano que as crianças enxergam que a natureza é como elemento principal do 

meio ambiente em que está inserida e, entre os elementos naturais o elemento mais recorrente 

é a árvore.  

 

 

Figura 2. Frequências relativas (%) das questões objetivas com ênfase ao meio ambiente. 
Fonte: a autora (2019). 
 

Cabe salientar, que para a natureza e meio ambiente cerca de 38% e 45% responderam 

que é lugar onde não se pode poluir. Tal afirmação demonstram a consciência por parte de 

algumas das crianças frente a questões básicas para a sobrevivência dos seres humanos, bem 

como dos animais. Já, para os entrevistados por que preservar o meio ambiente cerca de 45% e 

34% responderam para preservar o planeta e para não acabar com a natureza (Figura 2c). 

Portanto, é evidente a consciência das crianças em relação a tomar cuidado com a preservação 

do planeta e do meio ambiente. Castro e Fraga (2017) também observou em crianças do 6º ano 

que preservar o planeta e para não acabar com a natureza foram a maiorias das respostas 

atribuídas a questão por que preservar o planeta. Segundo Silva et al. (2015) a Educação 

Ambiental pode promover condições para a prevenção de processos de degradações ambientais. 

Para Siccha e Brasil (2017) a abordagem do tema Educação Ambiental, deveria ser um assunto 

comum entre todos, algo que fosse levado a sério por toda a população e os órgãos públicos e 

privados, haja vista, que todos vivem no mesmo planeta, e a falta de conhecimento e de 

consciência da percepção ambiental tem causado sérias consequenciais negativas para a 

natureza.  

Ao verificar as questões com ênfase a percepção do solo, percebe-se que a maioria dos 

alunos (96%) sabe o que é solo (Figura 3a), 100% citaram que o solo tem relação com a natureza 

(Figura 3b), 59% sabe como o solo se forma (Figura 3c), 72% dos indivíduos citam que o solo 

não é igual em todos os lugares (Figura 3d), 52% abordaram que tem vida no solo (Figura 3e), 

76% hoje se preocupa com o solo (Figura 3f), 69% afirmou que existe relação do solo com a 

qualidade de via (Figura 3g), 93% que é importante estudar o solo (Figura 3h) e que gostaria de 

aprender sobre o solo (Figura 3l), 97% que o solo é importante para a conservação do planeta 
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(Figura 3j) e 69% que o alimento que é consumido vem do solo (Figura 3i). Esses resultados 

são semelhantes aos verificado por Silva Júnior et al. (2018), os quais verificaram que a maioria 

dos alunos do 1º ao 3º sabem o que é o solo e sua relação com o meio ambiente. 

Quanto ao conhecimento sobre a definição do solo, verificou-se 96% dos alunos 

afirmaram saber o conceito. O mesmo acontece com sobre a relação da natureza e o meio 

ambiente com o solo e, como o solo se forma, o solo não é igual em todos os lugares. De 

maneira geral, os alunos demonstraram entendimento do solo, sendo necessário sua preservação 

e o desejo de estudar esse assunto. Segundo Silva Júnior et al. (2018) a escola exerce um 

importante papel social, pois, além de um espaço para disseminar o conhecimento, também 

promove a formação crítica e responsável, como exemplo, questões sobre o uso racional dos 

recursos naturais, inclusive do solo, e sua relevância para a construção do meio do meio 

ambiente. Siccha e Brasil (2017) observaram em sua pesquisa que os alunos são muito 

interessados pelo assunto Meio Ambiente e, têm consciência de que a solução dos problemas 

ambientais depende mais das pequenas ações diárias de todos os cidadãos. Já. Morais et al. 

(2018) demonstram a importância de se trabalhar a Educação Ambiental a partir da realidade 

escolar, iniciando pelos conceitos mais básicos de preservação, para que os   estudantes 

percebam a importância de pequenas atitudes. 

Assim, fica evidente nas respostas dos alunos, o desejo de terem o meio ambiente 

preservado, e a percepção do ambiente que isso é importante para qualidade de vida. 

Paralelamente, há a vontade de conhecer mais sobre o tema solo. 

  Os resultados obtidos nesse estudo demonstram que os alunos do 5º ano da escola 

estadual Jorge Amado em Chapadão do Sul mostraram consciência sobre os conceitos meio 

ambiente, natureza e solo. Todavia, também foi verificado o interesse em aprender sobre o tema 

solo, assim, campanhas educacionais sobre conceitos ambientais e a educação em solos são 

fundamentais para a melhoria da percepção ambiental dos alunos.  
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Figura 3. Frequências relativas (%) das questões objetivas com ênfase na percepção do solo. 
Fonte: a autora (2019). 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO - Roteiro das entrevistas 

 
Elaboração: Rosalina Eufrausino Lustosa Zuffo 

 
PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE ALUNOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL NA ESCOLA 

ESTADUAL JORGE AMADO EM CHAPADÃO DO SUL 
 
Nome: _______________________________________________________________ 
Idade: _______________________________________________________________ 
Sexo: _______________________________________________________________ 
 

QUESTÕES OBJETIVAS: 
 
1) O que é natureza? 
(  ) Não sabe. 

(  ) A floresta. 
(  ) Lugar onde vivemos 
(  ) Lugar que não podemos poluir 
(  ) Seres vivos e seres não-vivos 
 
2) O que é meio ambiente? 
(  ) Não sabe. 
(  ) A floresta. 
(  ) Lugar onde vivemos 
(  ) Lugar que não podemos poluir 
(  ) Seres vivos e seres não-vivos 
 
3) Por que devemos preservar o meio ambiente? 

(  ) Não sabe. 
(  ) Para não acabar com a natureza. 
(  ) Não poluir o meio ambiente. 
(  ) Porque é onde vivemos 
(  ) Para preservar o planeta 
 

4) Você sabe o que é solo? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
5) O solo tem relação com a natureza e o meio ambiente? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
6) E você sabe como o solo se forma? 

(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
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7) O solo é igual em todos os lugares?  
(  ) Sim 

(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
8) Existe algum tipo de vida no interior do solo? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
9) Hoje se preocupa com o solo? 
(  ) Sim 
(  )Não  

(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
10) Existe alguma relação entre o solo e a qualidade de vida das pessoas? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
11) Você acha importante estudar o solo? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
12) Você gostaria de aprender alguma coisa sobre o solo na escola? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
13) O solo é importante para manutenção da vida do planeta? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 
(  )Não respondeu. 
 
14) O alimento que você consome vem do solo? 
(  ) Sim 
(  )Não  
(  )Não sabe. 

(  )Não respondeu. 
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Respuestas de semillas ortodoxas de especies hortícolas 
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INTRODUCIÓN 

Las hortalizas son una fuente fundamental de fibras, vitaminas y minerales en la 

alimentación humana. El aumento de la esperanza de vida, así como la disminución de los gastos 

en salud por parte del estado ha promovido mejoras en la calidad de la alimentación para la 

prevención de la salud. Factores como las dietas balanceadas, el consumo de fibra, las mejoras 

en la calidad de vida y los cambios en el concepto de alimentación han elevado el consumo de 

hortalizas, tanto frescas como procesadas, promoviendo dietas de cinco frutas o verduras 

diferentes al día, y aún más promoviendo que estos cinco vegetales sean de distintos colores 

(Saavedra, 2013). 

Las especies y variedades de pepino (Cucumis sativus L.), berenjena (Solanum melongena), 

cebollino (Allium schoenoprasum), lechuga (Lactuca sativa L.) y rábano (Raphanus sativus L.), 

constituyen en Cuba cinco de las hortalizas que se consumen en gran medida por sus 

propiedades nutricionales, sabor, textura y fácil cocción. El cultivo de la mayoría de estas 
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especies depende de la germinación de la semilla. Para la producción de estos alimentos es 

importante tener en cuenta la reproducción sexual como la vía más eficiente, razón por la cual 

la semilla ocupa un lugar critico en la vida de las plantas superiores. La semilla provee un 

mecanismo de alta eficiencia para: la supervivencia durante periodos desfavorables; el 

crecimiento; la conservación de un abastecimiento de reserva en caso de sucesivos  periodos 

desfavorables  a la diseminación; estrés ambiental, incluyendo variaciones de temperatura, 

sequia, salinidad, competencia con su propia especie y otras especies por espacio, humedad y 

luz; predación por pájaros  y otros animales; enfermedades que le afectan , como hongos , 

bacterias y otros organismos (Saavedra, 2013). 

Las semillas de distintas especies de hortalizas en comparación con otras especies de 

plantas tienden por lo general a poseer un elevado poder de germinación, viabilidad y vigor, 

pero dichos indicadores pueden mantenerse o no dependiendo de diversos factores. De acuerdo 

a su tolerancia a la deshidratación y almacenamiento, las semillas pueden ser ortodoxas o 

recalcitrantes (Berjak et al., 2010). Dependiendo del tipo de semilla, es necesario establecer 

diferentes tratamientos para conseguir que las semillas germinen en condiciones ideales. El uso 

de productos químicos y el uso de agentes físicos representa una alternativa para elevar los 

porcentajes de germinación y el rendimiento agrícola de la producción, mejorando además la 

protección de las plantas y su almacenamiento (Araújo et al., 2016). 

Entre los agentes físicos, el electromagnetismo actúa sobre el material y los organismos 

biológicos, ejerciendo un efecto sobre cada etapa de desarrollo de la germinación y por ello 

puede ser una técnica para mejorar la calidad de la semilla (Arenas et al., 2015). 

En los últimos años, las investigaciones enfocadas a determinar el efecto de los campos 

magnéticos sobre diferentes semillas han ido en aumento. El objetivo de estas investigaciones 

se ha centrado en identificar las mejores respuestas asociadas a las características de los campos 

magnéticos como son la intensidad (magnitud del campo), frecuencia (número de ciclos por 

unidad de tiempo) y el tiempo de estimulación necesarias para mejorar el desarrollo y 

rendimiento de plantas, sin dejar atrás su influencia en la germinación y el crecimiento de 

especies de interés agronómico y forestal (Carbonell et al., 2011). 

El efecto que generan los campos magnéticos sobre las respuestas físicas en los 

organismos biológicos y las variaciones en su composición química, son temas que ya se han 

estudiado desde hace varias décadas. Un área específica de este tema de estudio, es el análisis de 

la respuesta respecto a la variación de características morfológicas o mayor producción de las 

plantas. Actualmente ensayos en la etapa de germinación son llevados a cabo en laboratorios, 

sometiendo semillas de varias especies a un campo magnético con características físicas 



 

 81 

definidas, arrojando un aumento en los rangos de germinación (Hincapié et al., 2010). Pero 

existen escasas referencias respecto a experimentos sobre semillas de hortalizas del tipo 

ortodoxas, para mejorar su respuesta a la germinación. 

Así, aprovechando el electromagnetismo como agente físico, el objetivo del presente 

trabajo es evaluar los efectos de diferentes inducciones de un campo magnético de 60 Hz de 

frecuencia en la germinación de semillas ortodoxas de especies hortícolas. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 Material vegetal y diseño experimental 

La investigación se realizó en el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado 

(CNEA), ubicado en Avenida de las Américas s/n, Santiago de Cuba, Cuba. El experimento 

tuvo lugar en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal.  Se utilizaron semillas de cinco especies 

de hortalizas, pepino (Cucumis sativus L.), berenjena (Solanum melongena L.), cebollino (Allium 

schoenoprasum L.), lechuga (Lactuca sativa L.) y rábano (Raphanus sativus L.), suministradas por el 

Laboratorio Provincial de Semillas perteneciente a la Delegación Provincial de la Agricultura 

ubicado en Km 10 de la Carretera Central, lo que garantizó su buen estado fitosanitario. 

La germinación de las semillas se realizó bajo condiciones controladas en el laboratorio 

con una temperatura constante de 25oC ± 2oC, humedad relativa de 83% ± 3% y la iluminación 

con artificial blanca de 56 µmolm-2s-1. En el diseño experimental fue factorial 2 x 6, con 

delineamiento completamente aleatorizado. Por la diversidad de especies estas no fueron 

consideradas como fuentes de variación, realizándose el ANOVA individual dentro de cada 

especie. Los factores considerados fueron imbibición [semillas sin imbibición (SSI) y con 

imbibición (SCI)] e inducciones magnéticas (0, 2, 4, 6, 80 y 90 mT) con tres repeticiones por 

tratamiento.  

Se seleccionaron 600 semillas por especie, las que se distribuyeron a 100 semillas para 

cada tratamiento según las normas establecidas por la Asociación Internacional para Pruebas de 

Semillas, de las siglas en inglés (INTA). 

Para lograr la imbibición de las semillas, se sumergieron durante 48 horas en 50 mL de 

agua destilada, antes del recibir el tratamiento electromagnético. El segundo grupo experimental 

se estableció a partir de semillas secas sometidas directamente al tratamiento electromagnético. 

Posterior al tratamiento electromagnético las semillas se colocaron en algodón humedecido con 

40 ml de agua destilada estéril, distribuidas en tres placas de Petri (10,5 x 1,7cm) por tratamiento, 

para ser evaluado todo el proceso germinativo de las cinco especies analizadas. 
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Estimulación magnética de las semillas. 

La estimulación electromagnética de las semillas se realizó con el empleo de dos 

dispositivos electromagnéticos. El primer dispositivo empleado fue el Estimulador 

electromagnético para cultivos in vitro BioNak - 03, diseñado, construido y patentado por el 

CNEA (Patente CU22602 A1- Domínguez et al., 1999), con bobinas conectadas en paralelo, 

onda sinusoidal y frecuencia de 60 Hz, con posibilidad de generar campos de 20, 40 y 60 mT. 

El segundo dispositivo utilizado fueron dos bobinas electromagnéticas de rangos de inducción 

de 0.80 y 0.90 T. Ambos dispositivos caracterizados con un gaussímetro, que garantizó la 

uniformidad y confiablidad del campo electromagnético utilizado. La exposición a los campos 

electromagnéticos se realizó durante tres minutos para todos los tratamientos. 

 

 Variables evaluadas 

 Después de realizar el proceso de imbibición de las semillas y el tratamiento magnético, 

fueron realizadas evaluaciones de:  

 Porcentaje de germinación (PG): Se hicieron conteos de las semillas germinadas 

durante los primeros 10 días. A partir de este dato se calculó y se determinó el porcentaje 

de germinación de las semillas por medio de la Ecuación 1 

                         𝐏𝐆 =  
Cantidad de semillas germinadas

Cantidad de semillas sembradas
∗ 100                          (Ecuación 1)     

 Velocidad de germinación (VG): La velocidad de germinación se calculó considerando 

el número de semillas germinadas contadas hasta el séptimo día, cuando no germinaron 

más semillas. Se empleo la formula descrita por Sinefu et al. (2011), 

     𝐕𝐆 =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

1𝑒𝑟 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜
+ ⋯ +  

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

7𝑚𝑜 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜
                (Ecuación 2) 

 Índice de vigor (IV): fue calculado al realizar mediciones de la longitud del hipocótilo 

con una regla milimetrada y dicho valor se multiplicó por el porcentaje de germinación, 

según formula descrita por Abdul-Baki y Anderson (1973), 

                         𝐈𝐕 = 𝐏𝐆 ∗   Longitud del hipocótilo                           (Ecuación 3)  

 

Análisis estadístico 

Fue realizado una prueba de normalidad Shapiro-Wilk de los datos y después de 

verificada normalidad, fue realizada un análisis de variancia (ANOVA) para las variables PG, 

VG e IV. Las medias fueron comparadas por el Test Tuckey, al 95% de significación. Se utilizó 

el paquete estadístico RBio (Bhering, 2017) para el procesamiento de todos los datos. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estimulación del proceso de germinación constituye la base para obtener una buena 

cosecha y es por eso que métodos que contribuyan a mejorar el desempeño de diferentes 

especies hortícolas para esta variable es siempre beneficioso. La aplicación de campos 

magnéticos es una alternativa en el logro de esa estimulación de la germinación. La combinación 

con humedecimiento previo de la semilla puede contribuir para esa mejor respuesta y es por eso 

que esa combinación es evaluada en nuestro trabajo. 

El proceso de germinación fue iniciado desde el primer día en las semillas en imbibición, 

mientras que las semillas que no se embebieron sólo germinaron a partir del quinto día, 

mostrando la diferenciación que hubo para este factor en todas las especies evaluadas. En la 

Figura 1 imágenes ilustrativas de como ocurrió el proceso de germinación en condiciones 

controladas. 

 

 

Figura 1. Imágenes ilustrativas de las condiciones de crecimiento y desenvolvimiento de las 
semillas empleadas en el experimento. 
 

Al evaluar el PG, VG y IV de las semillas, el ANOVA arrojó diferencias altamente 

significativas apenas para el factor imbibición (Imb), mientras que para las diferentes 

inducciones magnéticas (Im) y la interacción de ellos (Imb x Im) no se manifestaron diferencias 

para el teste F (p < 0.05), con la excepción de la lechuga que manifestó Ib x Im significativa en 

PG y VG, y cebollino para IV (Tabla 1). Los datos de las comparaciones de medias de los 

factores independientes para PG, VG y IV en las diferentes especies son mostrados en la Tabla 

2, Tabla 3 y Tabla 4, respectivamente. El coeficiente de variación para todas las características 

se mantuvo adecuado, con la excepción del cebollino que manifestó valores superiores a 35% 
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independiente de la variable evaluada, comportamiento muy relacionado con la dispersión de 

los datos obtenidos para esta especie. 

Para aquellas variables que manifestaron interacciones Imb x Im los resultados son 

mostradas en la Tabla 1. Para el PG obtenido a los 10 días en la lechuga la imbibición de la 

semilla en agua favoreció esta variable para las inducciones magnéticas 20 mT, 0.80 T y 0.90 T, 

e incluso en el control. A estimulación en el control muestra que para las semillas o 

humedecimiento previo de ellas mejora el PG de esta especie, así como, para la variable VG que 

manifestó el mismo comportamiento. Esta afirmación es más evidente cuando observamos que 

dentro de SSI no hubo efecto de las diferentes inducciones, mientras que para SCI los 

tratamientos se diferenciaron siendo la mayor inducción 0.90 T la que promovió la mayor media 

con 97.12 % de germinación, apenas diferenciándose del tratamiento 60 mT (80.96 %) pelo 

teste Tukey (p<0.05). Estos resultados demuestran la respuesta de la especie ante la exposición 

del campo magnético, lo que coincide con los resultados de Pacheco et al. (2010). Todo parece 

indicar que la aplicación de los campos electromagnéticos favoreció desde el punto de vista 

biológico, la presión osmótica en la semilla en sentido general propiciando una mejor 

hidratación del embrión y anticipando la germinación.  

 

Tabla 1. Efecto de un campo electromagnético de 60 Hz en el porcentaje de germinación (PG), 
velocidad de germinación (VG) e índice de vigor (IV) de semillas ortodoxas de lechuga y 
cebollino que recibieron tratamiento sin imbibición (SSI) y con imbibición (SCI) de agua. 

Inducción Mag. 
PG para Lechuga VG para Lechuga IV para Cebollino 

SSI SCI SSI SCI SSI SCI 

Control 67.92 Ab 86.81 ABa 3.30 Ab 4.25 ABa 100.92 ABa 20.22 Ab 

20 mT 78.62 Ab 92.06 ABa 3.79 Ab 4.52 ABa 69.26 ABa 21.02 Ab 

40 mT 78.25 Aa 82.88 ABa 3.92 Aa 4.14 ABa 62.86 Ba 27.19 Ab 

60 mT 80.51 Aa 80.96 Ba 3.88 Aa 3.95 BCa 115.89 Aa 19.64 Ab 

0.80 T 71.95 Ab 88.18 ABa 3.61 Aa 3.33 Ca 101.72 ABa 32.56 Ab 

0.90 T 75.54 Ab 97.12 Aa 3.69 Ab 4.72 Aa 54.96 Ba 68.95 Aa 

CV* (%) 7.13 7.15 35.71 

*CV: coeficiente de variación de la ANOVA. Letras mayúsculas y minúsculas en la columna y fila, 
respectivamente, significan diferencias estadísticas por la prueba de Tukey al 5% de significación.  

 
La estimulación en semillas de trigo (Triticum aestivum L.) con un bajo porcentaje de 

germinación (50%) fue obtenido al tratar las semillas con un campo magnético de baja 

frecuencia, donde la aplicación de 30 mT, 50 Hz en 15 minutos, aumentó significativamente la 

germinación (28.25%) de las semillas en relación al control (Aksyonov et al., 2001); efectos 

similares se obtuvieron con semillas de remolacha de bajo vigor (Beta vulgaris L.) tratadas con 5 

mT, 16 Hz por 2 h, mostrando una mejora del 25% en la germinación, lo que demuestra que la 

estimulación magnética proporciona mayores beneficios en semillas de bajo vigor (Rochalska et 
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al., 2008) . Estas investigaciones muestran que campos magnéticos podrían ser una opción viable 

para mejorar la calidad fisiológica de las semillas envejecidas. 

La VG de la lechuga para los tratamientos control, 20 mT, y 0.90 T mostró que existe 

un efecto positivo sobre la SCI para la variable, mostrando el efecto que tiene el 

humedecimiento previo combinado con algunas de las inducciones magnéticas, y como el 

control manifiesta ese efecto también (Tabla 1). Para los otros tratamientos no se observó efecto 

del pretratamiento con agua para esta variable. Igual comportamiento al de PG la VG manifestó, 

con un efecto más evidente de la imbibición de la semilla al observar que dentro de SSI no se 

diferenciaron los tratamientos (diferentes inducciones magnéticas) y dentro de la SCI a mayor 

inducción 0.9 T fue quien evidencio la mayor media de 4.72. 

Para a variable IV interacciones fueron obtenidas en las semillas de cebollino apenas 

(Tabla 1), con una inversión cuanto al comportamiento obtenido dentro de los tratamientos de 

inducción magnética y su relación con la imbibición en relación a la lechuga para PG y VG, 

donde para esta especie la ausencia de imbibición fue quien promovió las mayores medias para 

la mayoría de los tratamientos, con excepción de la mayor inducción (0.9 T) en la cual no se 

diferenciaron SSI y SCI. Al considerar las variaciones existentes dentro de SCI se observa que 

los tratamientos no se diferenciaron, ja dentro de SSI hubo diferenciación para el IV siendo el 

tratamiento de 60 mT quien más estimulo esta variable para cebollino.  

El PG en las semillas de pepino, berenjena, rábano y cebollino, no se vio estimulado por 

la inducción magnética, aunque, los valores obtenidos muestran una variación entre los PG de 

las diferentes especies siendo el pepino (PG > 98 %) y el cebollino (PG < 15 %) quienes 

manifestaron los mayores y menores valores, respectivamente (Tabla 2). Estos resultados, 

muestran que la respuesta de las especies al efecto del campo electromagnético de 60Hz es 

específica, y no existe un patrón único de respuesta a la germinación para todas las especies. 

Balouchi y Sanavy (2009) en Cuscuta monogyna obtuvieron una respuesta similar al observar que 

los porcentajes de germinación no fueron afectados por los tratamientos electromagnéticos, 128 

μT para 12 y 24 h, pero eran más bajos que el control, lo que coincide con los resultados 

obtenidos para cebollino. Estos mismos autores, también demostraron que los tratamientos con 

campo electromagnético no afectaron características asociadas a la morfología de la planta como 

el índice de crecimiento, la masa fresca de las plántulas y la masa seca del brote de cuscuta. 
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Tabla 2. Efecto de un campo electromagnético de 60 Hz en el porcentaje de germinación (PG) 
de semillas ortodoxas que recibieron tratamiento sin imbibición (SSI) y con imbibición (SCI) de 
agua. 

Inducción Mag. Pepino Berenjena Rábano Cebollino 

Control 98.97ns  85.56ns 87.08ns 15.26ns 

20 mT 98.97  82.04 87.45 12.50 
40 mT 98.41 86.08 86.06 15.60 

60 mT 98.95  83.23 86.23 12.05 

0.80 T 99.32  88.12 89.67 13.56 
0.90 T 99.66  86.13 86.39 13.98 

Imbibición  

SSI 99.72 a 80.19 b 87.51 a 16.68 a 

SCI 98.38 b 90.20 a 86.78 a 10.96 a 

CV* (%) 1.52 8.13 6.66 36.67 
*CV: coeficiente de variación de la ANOVA. Letras minúsculas en la columna significan diferencias 
estadísticas por la prueba de Tukey al 5% de significación.  

 

Por otra parte, Jiménez et al. (2013) indicaron que los campos electromagnéticos 

implementados no tuvieron efecto en el porcentaje de germinación final de semillas de ají, limón 

rojo, ya que no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos. Estos resultados son 

similares a los que se obtienen para las semillas de cebollino sin imbibición y que reciben el 

tratamiento electromagnético.  

Al considerar la imbibición de las semillas (Tabla 2), se observó que para el pepino y la 

berenjena hubo diferencias significativas entre ambos tratamientos, aunque manifestaron 

resultados opuestos, apenas en la berenjena el humedecimiento previo de la semilla estimuló la 

germinación. Al hidratar la semilla se desencadenan procesos metabólicos en la semilla que dan 

como resultado la germinación de las diferentes especies. Seria esperado entonces que al 

combinar las semillas con el agua se estimule el PG, pero como se observó esta respuesta varía 

entre las diferentes especies testadas, aunque como se comentó anteriormente la velocidad de 

la germinación fue directamente proporcional. La respuesta se vio estimulada si consideramos 

que después de un día de tratamiento ya se observó germinación en el tratamiento con 

imbibición de agua, mientras que el otro tratamiento SSI apenas en el quinto día es que 

manifestó este proceso.  
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Tabla 3. Efecto de un campo electromagnético de 60 Hz en la velocidad de germinación (VG) 
de semillas ortodoxas que recibieron tratamiento sin imbibición (SSI) y con imbibición (SCI) de 
agua. 

Inducción Mag. Pepino Berenjena Rábano Cebollino 

Control 4.59 a 4.03ns 3.83ns 2.18ns 

20 mT 4.77 a 3.83 4.18 1.80 

40 mT 4.71 a 3.98 4.06 2.23 

60 mT 4.72 a 3.77 4.12 1.72 

0.80 T 0.97 b 3.64 4.24 1.93 
0.90 T 0.88 b 4.05 4.15 2.00 

Imbibición  

SSI 3.45 ns 3.61 ns 4.18 ns 2.38 a 

SCI 3.43 4.15 4.01 1.57 b 

CV* (%) 6.64 22.32 7.14 36.84 
*CV: coeficiente de variación de la ANOVA. Letras minúsculas en la columna significan diferencias 
estadísticas por la prueba de Tukey al 5% de significación.  

 

La VG en las semillas de berenjena, rábano y cebollino, no se vio estimulado por la 

inducción magnética, aunque, los valores obtenidos muestran una variación entre las VG de las 

diferentes especies siendo apenas el pepino quien se diferenció para esta variable donde para el 

control, 20, 40 y 60 mT tuvieron los mayores valores sin diferencias entre ellos, ya el resto de 

los tratamientos manifestaron los menores valores (Tabla 3). Al considerar la imbibición apenas 

se obtuvo diferencias estadísticas (p<0.05) para el cebollino, siendo mayor en la ausencia de 

humedecimiento previo. Los resultados pueden relacionarse con los resultados obtenidos por 

Martínez et al. (2014) quienes obtuvieron una aceleración de 0,943 en el índice de velocidad de 

germinación y los de Samani et al. (2013) en que la exposición de semillas de comino (Cuminum 

cyminum). Algunos autores observaron que durante la exposición a campos electromagnéticos de 

baja frecuencia los canales y poros de las membranas celulares permanecen abiertos por más 

tiempo y se produce un incremento en la absorción de nutrientes incrementándose de esta forma 

el metabolismo celular (Yano et al., 2004; Dattilo et al., 2005). Resultados similares en estas 

características debido a exposición a campo magnético de semillas se han demostrado en Festuca 

arundinacea Schreb y Lolium perenne L. (Carbonell et al., 2008), y en Helianthus annuus (Vashisth; 

Nagarajan, 2010). 

Para la variable del índice de vigor evaluados durante 7 días a partir del tercer día después 

de la siembra no hubo diferencias significativas de los resultados en las semillas de pepino, 

rábano, berenjena y lechuga bajo la acción del tratamiento electromagnético de frecuencia baja 

60 Hz para las inducciones testadas en estos diferentes cultivos (Tabla IV). Al considerar la 

imbibición observamos que para los cultivos berenjena y rábano se observó un efecto opuesto 
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entre estas dos cultivares, siendo el mayor efecto encontrado en SCI (301.43) y SSI (596.72) 

respectivamente. 

 

Tabla 4. Efecto de un campo electromagnético de 60 Hz en el índice de vigor (IV) de semillas 
ortodoxas que recibieron tratamiento sin imbibición (SSI) y con imbibición (SCI) de agua. 

Inducción Mag. Pepino Berenjena Lechuga  Rábano 

Control 788.00ns 250.32ns 353.15ns 569.68ns 

20 mT 766.35 241.10 416.55 558.22 

40 mT 757.08 262.66 426.43 535.87 

60 mT 762.13 266.37 398.89 594.79 

0.80 T 836.05 251.78 344.44 552.12 

0.90 T 762.68 271.85 377.72 521.03 

Imbibición  

SSI 789.21ns 213.26 b 383.69ns 596.72 a 

SCI 778.22 301.43 a 388.70 520.51 b 

CV* (%) 6.93 11.26 14.91 18.68 

*CV: coeficiente de variación de la ANOVA. Letras minúsculas en la columna significan diferencias 
estadísticas por la prueba de Tukey al 5% de significación.  
 

No existe un modelo para establecer la relación óptima entre la inducción 

electromagnética y el tiempo de exposición. La respuesta varía en dependencia de la especie en 

cuestión, lo que concuerda con los resultados obtenidos. Por otro lado, se han descrito los 

efectos biológicos generados en dicotiledóneas y monocotiledóneas a partir de la aplicación de 

los campos electromagnéticos de baja frecuencia de 1 a 7 mT por 15 minutos alternados y de 

2mT a 10 mT, 1- 4 horas con una frecuencia de 60 Hz en semillas de Brassica napus L. 

(dicotiledónea) y Zea mays L. (monocotiledónea) (Shabrang; Majd, 2009). Estos autores 

concluyeron que las monocotiledóneas son menos fuertes y resistentes a los tratamientos que 

las dicotiledóneas. Los resultados de su investigación determinan que estas diferencias dependen 

no solo del genotipo, sino también de la dureza de la semilla y el almacenamiento de los 

polisacáridos que protege al embrión. 

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que el efecto de la aplicación 

de campos magnéticos en la germinación de las semillas no está muy bien identificado; aunque 

su respuesta se atribuye a diversos mecanismos como estimulación enzimática de la α-amilasa y 

β-amilasa (Rochalska; Grabowska, 2007; Florez et al., 2007; Vashisth; Nagarajan, 2010), la 

dinámica de absorción del agua debido principalmente a variación en la permeabilidad de la 

membrana celular (Pietruszewski, 2011); transformaciones bioquímicas y fisiológicas a nivel 

celular. La combinación de imbibición se muestra como una aliada al estímulo que los campos 

magnéticos promueven en las plantas, aunque estos estímulos pueden variar entre diferentes 

especies. 
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INTRODUCTION 

Phytotherapy studies the extractive use of medicinal plants, or their derivatives, for 

therapeutic purposes, including, for example, those used to treat or prevent cardiovascular 

disease, cancer, neurodegenerative diseases, and oxidative stress. The discovery of new plant 

species has sparked renewed interest in understanding the therapeutic properties of plants. New 

investigations are undertaken every day in anticipation of finding and confirming new 

pharmacological agents (Falzon; Balabanova, 2017).  

Rosmarinus officinalis L. (rosemary), Lamiaceae, has been used since ancient times as a spice 

and in traditional medicine, owing to its many properties. This plant can usually be found on 

coastal lands surrounding the Mediterranean Sea, extending eastward to the Caucasus. It is 

currently cultivated in much of the world. However, interest in this plant today arises from the 

potent antioxidant effect of some of its components (Ladeiras, 2015; Cutillas et al., 2018). 

Recent studies have reported its strong therapeutic potential in the treatment and prevention of 

many diseases, such as asthma, liver disorders, peptic ulcers, anti-inflammatory diseases, 

ischemic cardiovascular diseases, atherosclerosis and poor sperm motility (Ngo et al., 2011; 

Rašković et al., 2014). 
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It is currently withdrawn from the National Formulary of Phytopharmaceuticals for 

availability in Cuba, and in recent years, this species has been on the list of prioritized plants for 

the development of natural and traditional medicine in Brazil (MINSAP, 2014). Although the 

plant is well documented in the literature, its medicinal properties are far from homogeneous 

(Ladeiras, 2015). In particular, terpenoids (volatiles) and polyphenolic compounds are those that 

have strong antioxidant effect (Boix et al., 2011; Cutillas et al., 2018). Indeed, with its daily use 

among the population, such properties are the main theme of the present research.  

Within the technology applied for its conventional propagation, the use of organic 

agriculture, compost-enriched soils and substrates, such as zeolite, are used, as well as growth 

regulators to stimulate rooting (Lemes et al., 2001). Magnetically treated water is an alternative 

technology to improve plant growth variables, as well as increase the corresponding secondary 

metabolites of pharmacological interest (Boix et al., 2008; 2018; 2019). With the application and 

use of this technology, plants can be obtained in less cultivation time and with better quality of 

the raw material necessary for the preparation of antioxidant biopreparations. In particular, then, 

this study aims to evaluate physiological parameters, including mass, pigments and mineral 

contents of R. officinalis cultivated with magnetically treated water (MTW) under nursery 

conditions. 

 

MATERIAL AND METHODS  

The experimental work was carried out at the National Center for Applied 

Electromagnetism (CNEA), part of the University of Oriente (UO) in Santiago de Cuba, Cuba. 

As initial material leaves of six-month-old adult R. officinalis measuring 50 cm in length were 

used and were grown in the beds of the experimental plot of the CNEA. 

 

Substrate characteristics 

A substrate composed of a mixture of soil and organic matter (3:1) was used. Three soil 

samples were chosen and analyzed in the “Elio Trincado” Laboratories of the Geominera 

Oriente Company in Santiago de Cuba, and their chemical properties were presented in Table 

1. 
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Table 1. Chemical properties of soil used in the experimental plot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrigation scheme employed 

Irrigation was carried out twice a day through a sprinkler system for 30 minutes, which 

has, among its accessories, an ITUR Pump and a distributor system controlled by valves that 

guarantee irrigation will be carried out in sections. 

Characteristics of the irrigation water used were as follows: water speed of 1.4 – 1.6 m 

s-1, pump flow rate of 2.54 – 2.91 m3 h-1, and electrical conductivity of 0.25 µS cm-1. 

Chemical analysis of the irrigation water was carried out in the laboratories of the 

LabTur Company, and the properties were shown in Table 2.  

 

 Table 2. Chemical composition of irrigation water employed. 

 

Description of the treatments 

Three employed treatments included Treatment 1: (control, MTW1) plants grown in 

water without magnetic treatment; Treatment 2: (MTW 2) plants grown in magnetically treated 

water at an induction range between 60 and 100 mT; and Treatment 3: (MTW 3) plants grown 

in magnetically treated water with an induction range between 110 and 160 mT) (Figure 1). 

Magnetic treatment was achieved with a permanent magnet. The design, construction and 

calibration were carried out at CNEA, according to the protocol of Gilart et al. (2013). 

           Characteristics                          Media  

Electrical conductivity (µS cm-1) 397 
Potassium oxide (%)   0.30 
Phosphorus (%)   0.94 
Calcium oxide (%)   7.29 
Ferric (%)   3.9 
Aluminum (%)   12.67 

Magnesium oxide (%)   8,06 

Cobalt (%) ˂0.005 
pH 7.84 
Manganese (%) 0.20 

Mineral composition mg mL-1 Mineral composition mg mL-1 

HCO- 130.58 Na+ 11.31 
PO4

3– 1.33 CI-1 33.18 
Ca2+ 39.88 S04

-2 31.20 

Mg2+ 8.88 NH4
+ 0.28 

K+ 2.54   

Physical properties 
Conductivity (mS cm-1) pH Total hardness (mg L-1) 

0.28 7.50 158.5 
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Figure 1. Cultures of Rosmarinus officinalis L. subjected to irrigation using water treated with static 
magnetic field (MTW): T1 (control), T2 (60-100 mT) and T3 (110-160 mT). A. Magnetizer 
dispositive showing their N – North and S- South Poles (A), the direction of magnetic field 
generated, and water flow between the two permanent magnets in the PVC pipe. Mineral 
composition may be seen in water and soil.  

 

Determination of photosynthetic pigments of Rosmarinus officinalis L. 

One way to know the water status of plants is through the determination of water 

content and loss in tissues. Fresh weight is used as a basis for calculating water content, and the 

percentage of water content (PWC) was calculated, taking into account the ratio of fresh 

mass/dry mass (Ortega; R, 1986). A Sartorious® digital analytical balance (BS 124S, China; with 

0.1 mg accuracy) was used. The results are expressed in grams.  

PWC =
FW0 − FW 

FW0 
∗ 100 , 

 

where FW0  is the fresh mass, and FW is the dry mass. 

 In the determination of chlorophyll and carotenoid contents, adsorption readings at 

different wavelengths were taken, and the following formulas were employed: 

C a =   0.0127 A 663 - 0.00269 A 643 

C b = 0.0229 A 645 - 0.00468 A 663  

C carot = 4.695 A 440.5 - 0.268 C a + b . 
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Determination of ions in the leaves of Rosmarinus officinalis L. 

The chemical characterization of R. officinalis leaves cultured with magnetically treated 

water was performed through ionomic studies by the Inductively Coupled Plasma Atomic 

Spectrometry (ICP-AES) in the laboratories of the Geominera Oriente Company, according to 

MINSAP regulations by Benzie and Szeto (1999). 

Two grams of dried drug were digested in a mixture of concentrated nitric/hydrochloric 

acids, and the resulting material was filtered and transferred to a volume of 25 mL for 

subsequent analysis by Inductively Coupled Plasma Spectrometry (ICP) using the SPECRO 

ARCOS device (Germany) in axial view. All reagents used were spectral quality. 

In the preparation of the solutions, deionized water with a conductivity of less than 0.1 

μΩ cm-1 was used (Table 3). 

 

Table 3. Experimental conditions of Inductively Coupled Plasma Atomic Spectrometry. 

Parameters  Conditions Parameters Conditions 

Frequency 27 MHz Nebulizer type Meinhard (concentric) 
Plasma energy 1.4 KW Type of torch One piece 

Integration time 24 seconds Carrier gas flow 0.4-1.5 L min-1 (optimized) 
Background correction Dynamic Flux of auxiliary gas 1 L min-1 
Slow preflux 2.28 rpm (3 rpm) Plasma Ar gas 12 L min-1 
Number of measurements 3 Fast preflux 4.20 mL min-1 (63 rpm) 
Input Slot 25 μm Observation distance 3-10 mm (optimized) 
Dispersion 0.55 mm min-1 Resolution of monochromator 0.0137 mm 
Time factor 100% Focal distance of spectrum 750 mm 

 

Statistical analysis  

It was considered a completely randomized experimental design with three replicas, 

using the Kolmogorov-Smirnov normality test to corroborate the normality of the parametric 

data. For the analysis of the variable dry mass and content of photosynthetic pigments, a One-

way ANOVA analysis was used, and then a Tukey test was applied for multiple media 

comparison. For analysis of the different ions used, a One-way ANOVA Analysis was used, 

along with the Student’s -t test. The value of statistical significance was established as p<0.05.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The determination of dry mass is used to measure growth. This is an indispensable 

parameter with which to assess the quality of dry material from a medicinal plant. Significant 

differences were observed between control plants that weighed 4.31 g in the MTW 1 and MTW 

2 treatments. The highest values were obtained in plants irrigated with magnetically treated 
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water, weighing 4.89 g as a result of the wider range of magnetic induction used in irrigation 

relative to MTW 1 which was 4.55 g (Table 4 ). 

 
Table 4. Effect of magnetically treated water (MTW) on dry mass and concentration of 
photosynthetic pigments in leaves of Rosmarinus officinalis L..  

Treatments Dry mass (g) 
Concentration of photosynthetic pigments (mg L-1 ) 

Chlorophyll a Chlorophyll b + carotenes Carotene 

Control  4.31 ± 0.02 b 0.72 ± 0.03 b  0.31 ± 0.03 b  0.20 ± 0.03 b  

MTW 2 4.55 ± 0.06 a 0.82 ± 0.02 ab  0,49 ± 0.03 ab 0.29 ± 0.03 ab 
MTW 3 4.89 ± 0.09 a   0.92 ± 0.04a 0.75 ± 0.04 a 0.32 ± 0.03 a  

 Legend: control (MTW1): plants grown in water without magnetic treatment; MTW2: plants cultivated with 
magnetically treated water (MTW) in a range of magnetic indication between 60 and 100 mT; MTW3: plants 
grown in water treated magnetically with a range of magnetic induction between 110 and 160 mT. The values 
represent the means +  standard error (n= 3). Different letters in the same column mean statistically significant 
differences (p<0.05) for the Tukey test 

   

Table 4 shows the values obtained for each of the photosynthetic pigments. The highest 

values of chlorophylla > chlorophyll(b + carot )> carotenes were in plants grown with magnetically 

treated water, while Control had the lowest concentration of pigments. 

For the same species cultivated with magnetically treated water within a range of 

magnetic induction from 110 to 160 mT in spring, Boix et al. (2008) demonstrated similar 

results. The plants presented increases in the concentration of chlorophyll a relative to plants 

without magnetic field irrigation. Hozayn et al. (2016) obtained higher concentration values of 

photosynthetic pigments in canola (Brassica napus L. var. Serw-6) plants irrigated with 

magnetically treated water.  

Thus, the use of magnetic field irrigation can facilitate better water absorption by the 

plant, compared to control. Pang and Deng (2008) demonstrated that this type of disturbed 

water presents changes in physicochemical properties, such as solubility, pH, and electrical 

conductivity. Magnetically treated water for irrigation can provide plants with better water 

absorption, which affects various metabolic functions and all biochemical processes. These 

results indicate greater growth in plants with magnetic treatment, obtaining even higher values 

of dry mass and concentration of photosynthetic pigments in a correspondingly higher range of 

magnetic induction (MTW3), compared to MTW2 and control (Table 4). It is apparent that the 

effect of magnetically treated water favored the structural formation and growth of tissues where 

stimulation of metabolic processes could be aimed at vegetative development.  
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Figure 2. Leaf concentration of ions in Rosmarinus officinalis grown under irrigation with 
magnetically treated water (MTW). (*) Statistically significant differences (p< 0.05), n= 3. 

  

Figure 2 shows the ions determined in R. officinalis sheets of MTW 2 treatment, which 

had the highest concentration of dry mass values and photosynthetic pigments. In the leaves 

from MTW 2 plants, statistically significant differences were obtained among the values of ions, 

such as iron (Fe), magnesium (Mg), copper (Cu) and calcium (Ca) relative to control. 

Plants accumulate calcium mainly in the leaves. This ion is used in the synthesis of new 

cell walls, and it appears mainly in the middle sheet, thus providing leaves with permeability, 

stability, expansion and integrity (Iqbal et al., 2013; Thor, 2019). It can also be present in 

vacuoles in the form of oxalates and contributes to the transport of minerals, as well as their 

retention. Leaves are involved in the formation of proteins which prevent plants from early 

aging, and protein is vital to counteract the effects of alkaline salts and organic acids. In addition 

to its effects as a macro and structural nutrient element, it is fully recognized as a signaling 

molecule, acting as a second messenger in signal transduction pathways and usually its 

concentration increases in response to the stimuli including stress signals (Tuteja; Supory, 2008). 

It is also used in the mitotic spindle during cell division, and it is required for normal functioning 

of cell membranes. As a second messenger, it can bind to calmodulin, a protein found in the 

cytosol of plant cells, forming a complex which regulates many metabolic processes (Taiz; 

Zeiger, 2014). It is required as a cofactor for some enzymes involved in the hydrolysis of ATP. 

Studies have revealed that the Static Magnetic Field (SMF) can influence Ca ion channels in the 

endoplasmic/sarcoplasmic reticulum that results in the emptying of intracellular Ca stores, 

thereby increasing its concentration in the cytosol (Maffei, 2014).  

In plant cells, magnesium is part of the ring structure of the chlorophyll molecule; 

therefore, it is an essential nutrient for photosynthesis involved in the growth and development 
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of plants through hormonal activation. Magnesium has a specific role in the activation of several 

enzymes involved in the respiration and synthesis of DNA and RNA, and Mg is involved in 

phosphate transfer. Also, Mg is important to maintain structural stabilization of tissues (Guo et 

al., 2016).  

Copper, like iron, is associated with certain enzymes involved in redox reactions with 

reversible oxidation from Cu+ to Cu2+. An example of such enzyme is plastocyanine, which is 

involved in electron transport during light reactions of photosynthesis. It is part of the 

chlorophyll formation process, helping in root metabolism, as well as helping plants make better 

use of proteins. It is a component of ascorbic acid oxidase, tyrosinase, monoamine oxidase, 

uricase, cytochrome oxidase and phenolase. The initial symptom of copper deficiency is the 

production of dark green leaves, which may contain necrotic spots. Necrotic spots appear first 

on the tips of young leaves and then extend to the base of the leaf along the margins. The leaves 

can also be crooked or malformed. Copper is an important element of ethylene receptors and 

their functionality (Iqbal et al., 2013). Under extreme copper deficiency, the leaves may have 

premature abscission. Variable ethylene production has been reported from a wide range of 

plant species in response to Cd, Cu, Fe and Zn (Iqbal et al., 2013; Taiz et al., 2014). 

Iron plays a key role as a component of enzymes that participate in the transfer of 

electrons, such as cytochromes. Since copper reversibly oxidizes Fe2+ to Fe3+ in electron 

transfer, it participates in the fixation of N2, respiration, and it is a constituent of photosynthetic 

proteins. Fe is a limiting factor for biomass production and for plant product quality (Briat et 

al., 2015). The low mobility of iron probably results from its precipitation in old leaves, such as 

insoluble oxides, or from phosphates or the formation of complexes with phytoferritin, an iron-

binding protein found in the leaf and other parts of the plant (Navarro et al., 2013). The 

precipitation of iron decreases the subsequent mobilization of the metal in the phloem. 

All of our results are similar to those of (Hozayn et al., 2013; 2015; 2016) with other 

species (Beta vulgaris L., B. napus and Allium cepa L.) cultivated with magnetic irrigation, which 

was found to have a positive effect on growth, development, and yield. Shahin et al. (2016) 

found that irrigation with magnetized water and seeds of cucumber at (40 mT) significantly 

improved nitrogen, phosphorus and potassium content in cucumber shoots. The values of N, 

P and K% were (1.55, 0.145, and 0.081) as compared to control without magnetized irrigation 

where recorded values of N, P and K % were 1.388, 0.123, and 0.072 for N, P, and K, 

respectively, throughout the growing season. Also, they were obtained for iron, manganese, zinc 

and copper content (ppm) in shoots of cucumber plants.  
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Results of the current study demonstrated beneficial effects of magnetically treated 

water. Magnetic treatment of water may be influencing desorption of P and N from soil 

adsorbed on colloidal complex, and thus increase their availability to plants. This results in 

improved plant growth and productivity. In this study, we demonstrated that R. officinalis could 

be cultivated with magnetically treated water to obtain the highest crop yield for plants grown 

in propagation systems for this species.   
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INTRODUCCIÓN 

La producción de alimentos constituye el objetivo fundamental y la base de los 

programas de desenvolvimiento agrario de Cuba. Si bien que la isla constituye un país 

eminentemente agrícola, si consideramos la geografía, la extensión de las áreas cultivadas y 

conservadas, estamos en medio de una transición que incluye políticas públicas direccionadas 

para el uso eficiente de los suelos y recursos naturales que se disponen en la isla, que permitan 

aumentar las producciones agrícolas de modo regional y tener una mayor oferta de alimentos 

de una forma limpia y sustentable (Rodríguez-Isquierdo et al., 2017). 

Liberación de tierra en usufructo constituye una de esas políticas públicas encaminadas 

a hacer un uso eficiente de la tierra improductiva y ociosa que se encuentra en todo el territorio 

nacional (Decreto-Ley No. 259 de julio de 2008, y 282, sobre la entrega de tierras ociosas en 

usufructo, derogado por Decreto-Ley No. 300 sobre la entrega de tierras ociosas. 2012). Las 

bases de este tipo de contrato, esta en el otorgamiento de tierra a campesinos o interesados que 

muestren capacidades e interés de producir en estás áreas. El convenio incluye la posibilidad de 

entrega o venta de parte de la producción a una estructura campesina, que por su vez se 

responsabiliza en dar asesoría técnica y se compromete a realizar la compra de la producción o 

excedentes que el campesino consiga tener de sus producciones. Del total de superficie (agícola 

y no agrícola) de Cuba de 10988 Mha, el 31% lo representa las tierras dedicadas a usufructo, 

14% de uso privado y 55% de uso del estado. Estas proporciones dan la medida del avance del 

uso del usufructo en Cuba (ONEI, 2017). 

                                                             
1 Departamento de Agronomia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Rodovia MS-306, Zona 
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El objetivo de las fincas en usufructo o el objeto social es determinado en mutuo 

acuerdo entre el órgano que otorga y el interesado, considerando el histórico del área, la 

factibilidad de un determinado objeto (cultivos varios, frutales, ovinos y caprinos, vacuno, etc.) 

y el deseo del productor basado en su experiencia y recursos, lo que determinara el objeto social 

de la finca (Delegación Municipal de Santiago de Cuba, 2017). 

Este tipo de actividad de manejo de tierra en usufructo, inicialmente trae un grande 

desafió para el productor a la hora de implantar un sistema productivo, porque no siempre se 

disponen de las herramientas y conocimiento necesario para llevar a termino este tipo de 

actividad (Guethón; Núñez, 2013). La adecuación de la finca depende del objetivo propuesto, y 

resulta muchas veces la base del éxito de la producción esperada, ya que a través de un buen 

planeamiento se optimizarán mejor los recursos disponibles y se potencializara la mejor 

estrategia de producción.  

La mayoría de las veces el usufructuario, en el proceso inicial de formación e adecuación 

de la finca, aunque tiene definido cual será su objeto social, muchas veces por falta de 

conocimiento y otras por no tener recursos, y en el mejor de los casos por seguir los pasos de 

otros campesinos, que no tienen tierra o experiencia productiva, equivocan el camino o el foco 

en varias veces hasta que toman la senda del éxito, muchas veces resulta en un proceso lento o 

demorado (Guethón; Núñez, 2013). 

El éxito entonces dependerá de un conjunto de factores no siempre dependientes del 

productor, pero que en parte es el productor quien tiene el mayor peso. Necesariamente para 

llegar al éxito el productor tendrá que ir atrás de un conocimiento básico y aplicado, tecnologías 

prácticas de manejo adaptadas a las condiciones del local y región, conocimiento del clima de la 

región y mejores épocas de siembras, conocimiento de manejo del suelo, todo aquello que 

mejore y amplié su conocimiento y permita producir de modo correcto en su finca. 

Partiendo de estos antecedentes el trabajo muestra los desafíos que un productor en 

usufructo encuentra al establecer las bases de una producción agroecológica de ganado menor 

en Santiago de Cuba. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las actividades de implantación de una producción de ganado menor se realizaron en la 

finca “La Bienaventurada” localizada en la carretera de mar verde km 4 y medio s/n, Santiago 

de Cuba, Cuba. La localización de la finca es 200202.75 Latitud Norte y 755311.58 Altitud 

Oeste, a 1.67 km al noroeste de la carretera de Mar Verde, 400 m al sur de la cárcel de mujeres, 

600 m al este de la presa provincial San Miguel de Parada (parte sureste), a 2 km de la costa este 
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de la bahía de Santiago de Cuba con respecto a la Ciudad. La finca esta asociada a la Cooperativa 

de Créditos y Servicios (CCS) 4 de Abril localizada en la carretera de Mar Verde. 

La finca cuenta con un área total de 8.45 ha distribuidas en áreas que ocupan un terreno 

accidentado con no más de 40% de desnivel, un suelo Pardo sin Carbonato con estados de 

mejora de esquelético a fértil gracias a la cobertura micro boscosa que lo protege entre ellas las 

leguminosas rastreras y arbustivas existentes, una vegetación propia de una región costera. 

Las informaciones recopiladas fueron obtenidas a través del histórico de producción del 

productor, principalmente establecido para el período de los años de 2016 hasta 2019. Las 

informaciones fueron tabuladas y las características de cada manejo en cada objetivo propuesto 

fue discutido, presentando las limitaciones de cada actividad, los puntos fuertes y débiles del 

suceso o el abandono de la actividad en cada caso. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las actividades fueron iniciadas en el año 2015 después de ser otorgada la pose de la 

tierra que era antiguamente ocupada por otro propietario y que tenia como principal actividad 

la producción de productos varios, con un histórico de tres años en esa actividad desde el año 

2012. El cambio de actividad en la finca ya constituyo el primer desafió a ser enfrentado porque 

la estructura creada estaba en función de la producción de cultivos varios principalmente banana 

(Musa ssp.) y calabaza (Cucurbita ssp.). Parte de la estructura de instalaciones fue cedida por el 

antiguo propietario, siendo así adquirida un área de casa de madera de unos 100 m2, una 

estructura (nave) de vigas de hierro cubierta con tejas de fibrocemento antiguo establo de caballo 

y la estructura de techo de zinc galvanizado de una casa nueva distante a unos 30 m de la casa 

actual, con un área cubierta de unos 250 m2, con apenas el techo.  

El área de la finca tenía una pequeña área cercada principalmente en torno de la casa y 

límites del camino (Figura 1a). Aunque el área cercada era pequeña, tenía una parte de madera y 

la otra de alambre de púa, lo que sería para el actual foco de la finca una limitación que fue 

colocado como prioridad dentro del plan de manejo y adecuación de la finca a la producción de 

ganado menor. La necesidad de tener las áreas cercadas en forma de cuartones es el futuro que 

se aspira para conseguir un buen manejo de los caprinos en un primer momento y de ovinos en 

el futuro próximo. De esta forma en la Figura 2 se muestra el trabajo que se hace hoy en relación 

a la reactivación de cercas y creación de nuevos cuartones, que se observa claramente en la 

Figura 1a si consideramos la imagen de satélite de 2017 en comparación con la imagen actual de 

2019 Figura 1b.  
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Figura 1. Imagen de satélite de la finca “La Bienaventurada” que muestra como era antes en el 
2017 (a) y como es hoy 2019 (b). Fuente: Google maps. 

 

Las actividades de cercado son también importantes para las áreas donde se 

desarrollarán los cultivos de especies vegetales para garantizar el autoconsumo de la finca y así 

se muestra la Figura 3 como esta estrategia seguida por el propietario se coloca en práctica. La 

producción de alimentos para el autoconsumo, desde el punto de vista estratégico es de mucha 

importancia para el desarrollo de la finca, porque son estrategias que eliminan la dependencia 

de la finca de productos externos básicamente ligados a alimentación necesaria para que los 

trabajadores garanticen una alimentación equilibrada con hortalizas, frutas, legumbres, etc. 

Alimentación que tiene que ser garantizada para por lo menos unas 4 personas día en la finca, 

por eso la necesidad de aunque sea un área pequeña mantener y corresponder con la demanda 

que se necesita en la finca.   

 

 

Figura 2. Imágenes del trabajo que se realiza en la revitalización de las cercas de límite de la 
propiedad (a) y de límite de cuartones (b). Fuente: Archivo personal de Gonzalo González 
Aguilera.  
 

Adaptaciones son siempre necesarias para conseguir hacer la finca funcional y que 

responda a las necesidades de producción y alimentación que se desean, y así alcanzar las metas 
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que se han propuesto. Limpieza y plantación de cultivos estratégicos es una necesidad y para 

eso la protección de las áreas de los animales que se tienen dividen los espacios en áreas de auto 

consumo (Figura 3) de áreas de pastoreo y áreas con otros fines. La Figura 3 trae las mudanzas 

que son observadas al capturar imágenes a lo largo del período de establecimiento de las áreas, 

donde el cambio es notable y a favor de una ocupación no siempre programada pero que al final 

contribuye para el objetivo de la finca de autoabastecerse en un mínimo de alimentos y conseguir 

cumplir con el objeto social definido anteriormente. 

 

 
Figura 3. Imágenes del trabajo que se realiza en la revitalización de los límites internos de las 
áreas destinadas a autoconsumo (a) y como después de sembrada se observa (b). Fuente: 
Archivo personal de Gonzalo González Aguilera.  
 

Establecimiento de cultivos hortícolas 

La producción de hortalizas no es el foco principal de la finca, pero en ella se dedica la 

mitad del tiempo en horas de trabajo de la finca, por la necesidad que se tiene de aprovechar 

algunas áreas para este fin. El histórico de producción que se tenia en la finca de tres años siendo 

dedicada al cultivo principalmente de banana y calabaza hizo con que aún en la actualidad si 

observamos las Tabla 1 sean dos de los productos que se producen en mayor escala (dados 

cuantitativos no mostrados) dentro de la finca en estos últimos cuatro años. 

Junto con la calabaza y banana, otros cultivos tuvieron su producción más expresiva 

como fueron la habichuela (Phaseolus vulgaris L.), quimbombó (Abelmochus esculentum (L) Moench), 

aji de cocina (Capsicum pubescens) y culantro (Eryngium foetidum L.) como condimentos y ensaladas 

(habichuela y quimbombó); yuca (Manihot esculenta Crantz) y boniato (Ipomea batata) como 

viandas junto con la banana y la calabaza; maíz (Zea mays L.), maní (Arachis hypogaea), frijol 

guandul [Cajanus cajan (L.) Millsp.], frijol caballero (Phaseolus lunatus), sorgo [Sorghum bicolor (L.) 

Moench] y girasol (Helianthus annuus L.) como granos para alimentación humana y animal; piña 
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(Ananas comosus), anón (Annona squamosa L.), mango (Mangifera indica) y guanábana (Annona 

muricata L.) como frutas (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Producciones hortícolas establecidas en los últimos cuatro años en la finca “La 
Bienaventurada”. 

Horticultura 2016 2017 2018 2019 

Cebolla  x x   
Lechuga  x    
Habichuela  x x x x 
Quimbombó x x x x 
Zanahoria x    
Aji de cocina x x x x 
Aji de ensalada x    
Berengena  x    
Pepino x   x 
Perejil x    
Culantro x x x x 
Tomate x  x  
Ajo porro x   x 

Cultivos varios   

Banana x x x x 
Yuca  x x x x 
Calabaza x x x x 
Boniato x x x x 
Maíz  x x x x 
Maní  x x x x 
Frijol Guandul x x x x 
Frijol Caballero x x x x 
Sorgo x x x x 
Girasol x x x x 
Trigo x    
Soja  x  x 

Frutales     

Piña x x x x 
Anón  x x x x 
Limón     x 
Caimitillo    x 
Maracuyá   x x x 
Melón  x    
Mango x x x x 
Guanábana  x x x x 
Guayaba    x 
Frutabomba x   x 

 

Todos ellos garantizaron la base de la alimentación humana y animal en estos años, aún 

a una baja escala por el volumen de sus producciones y por la seca en algunos casos que 

inviabiliza el cultivo de algunos otros cultivos mostrados en la Tabla 1 producidos en años 

alternos o con intervalos entre varios años. La seca y la disponibilidad de semilla de calidad es 

una limitación que hemos enfrentado en estos años de cultivo.  Aún asi si consideramos el 

número de cultivos que han sido trabajados muestran la biodiversidad alcanzada en ese sentido, 
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muy importante para el manteniemiento de las actividades de la finca y su relación directa con 

el aumento de la capacidad agroproductiva de la finca. 

 

 
Figura 4. Imágenes que ilustran algunas de las producciones de yuca (a, b), sorgo (c, d) y soja 
(e) obtenidas en la finca “La Bienaventurada” en 2019. Fuente: Archivo personal de Gonzalo 
González Aguilera.  

 

El área dedicada a estas producciones representa hoy casi la mitad del área que 

efectivamente se aprovecha en la finca, de ellos algunos cultivos perennes como los frutales y el 

cultivo de la banana, aunque esta ultima se le realiza un manejo para garantizar su producción y 

el mínimo de plagas y enfermedades posibles, afín de garantizar la producción de una parea que 

fue establecida por el anterior propietario. Para las frutas todos los años se crece en producción 

y variedad, porque, aunque no están colocados en la Tabla 1, especies como el aguacate (Persea 

americana Mill.) se tienen, pero aún no están en fases reproductivas que es la información que es 

colocada en la Tabla 1, con la limitación que tenemos aún de no tener un volumen expresivo de 

estas frutas en la finca si consideramos el número de plantas que es bajo en la actualidad. Una 

muestra de esas producciones es mostrada a través de las imágenes de la Figura 4, mostrando 

cultivos como la yuca (Figura 4a y 4b) en relación al manejo y a la producción que se ha 

mantenido estable, siendo usadas principalmente dos variedades una blanca (Figura 4b) y una 

negra. El sorgo se ha venido cultivando (Figura 4c y 4d) de modo constante por representar un 

excelente grano para alimentación animal principalmente, siendo materiales que se han 

comportado muy bien a las condiciones de estrés hidrico que manifiesta esta región donde se 

encuentra ubicada la finca. La soya [Glycine max (L.) Merrill] constituye un cultivo experimental 

que esta siendo probado en una menor escala buscando adaptar nuestro manejo a la cultura 

(Figura 4e), por ser dentro de las especies que se han trabajado junto con el trigo (Triticum 
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aestivum L.), especies de alto valor alimenticio para los animales y de los cuales se tiene poco o 

ningún conocimiento de adaptación de ellos a las condiciones de la región de Santiago de Cuba. 

Las experiencias nuestras nos muestran que si es posible producir en nuestras condiciones 

aunque con rendimeintos menores. De esta forma poderian ser una excelente alternativa de 

producción si se hace un buena combinación de epocas de plantación, epocas de chuvia y 

cultivares mejor adaptadas, esta ultima contituye una limitación por no se tener historico de 

producción en la región, y asi la dificultad que se tiene en conseguir semillas de buena calidad 

para establecer estos cultivos. 

 

Establecimiento de un rebaño caprino 

La actividad de producción de leche de cabras es el objeto social de la finca, y es el 

principal objetivo que perseguimos hoy, aunque hasta ahora no hemos conseguido entregar 

leche para la cooperativa solo una entrega de animales en el año 2017 (Tabla 2). Al iniciar los 

trabajos en la finca a finales del 2015, ya reparamos que tendríamos que hacer varias inversiones 

y adecuaciones para tener instalaciones propicias para el objetivo que perseguíamos en la finca 

al mismo tiempo pensando en facilitar el manejo en sentido general, que permitiera un mejor 

trabajo y mejores resultados. Ya se han pasado cuatro años y es a partir del año 2017 que viene 

se consolidando la actividad, no solo con animales y si con conocimiento, con adecuación de 

las áreas principalmente porque ha sido un desafió grande cercar nuestras áreas para pastoreo y 

es hasta hoy nuestra principal limitación.  

 
Tabla 2. Producciones de caprinos establecidas en los últimos cuatro años en la finca “La 
Bienaventurada” 

Caprino cultura  2016 2017 2018 2019 
Caprinos leche consumo  x x x 
Caprinos carne  x   

 

El área donde se encuentra la finca, si observamos las fotos de satélite (Figura 1) muestra 

que es una región que aunque próxima de la zona costera mantiene una vegetación semi 

arbustiva intensa y con eso una buena fuente de alimentos para los caprinos y ovinos que se 

pretende criar, aunque por otro lado, un período de seca bien característico se manifiesta en casi 

la mitad de los meses del año, de enero hasta abril.  

El rebaño fue iniciado en el 2016 con una cabra da raza Nubia (Figura 5), actualmente 

está en su tercera gestación, con un acumulado de dos hembras y un macho en los dos primeros 

partos. En la Figura 5a el resultado del segundo parto que fueron dos hembras, y el macho que 

es semental del plantel actual (Figura 5b).  
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Figura 5. Principales pie de crías de nuestro rebaño de caprinos. En a) cabra que inicio nuestra 
cría, en la imagen con dos crías hembras del ultimo parto en febrero desde año 2019, y en b) el 
actual semental del rebaño. Ambos animales son de la raza Nubia. Fuente: Archivo personal de 
Gonzalo González Aguilera.  
 

Hoy se cuenta con 4 machos y 15 hembras, de ellas 2 paridas y 8 gestadas que como 

mínimo aumentaran nuestro plantel en por lo menos mas 8 individuos, aunque la media está 

siendo 2 crías por partos en el año pasado e inicios de este, natalidad promedio de un 66% año-

1, planificando um 85% deseado para mejorar la eficiencia económica de la finca. 

Aunque se tienen 4 años de producción, el crecimiento del hato caprino no ha sido muy 

expresivo, primero porque en sus inicios los animales que fueron adquiridos eran jóvenes y el 

primer año fue dedicado a crear condiciones de madurez corporal para gestación. Condiciones 

para pastoreo aunque en las áreas de la finca hay suficiente alimento, hasta este año ha tenido 

que hacerse caminando con los animales en las áreas aledañas a la finca, porque las áreas cercadas 

no se han podido hacer. Este año 2019, es que se han dado mayores pasos en el sentido de 

cercar las áreas internas de la finca para conformar cuartones con cerca viva de arbustos 

forrajeros y mielíferos, para facilitar el manejo sobre las áreas de vegetación natural y de nuevos 

pastos.  

La dificultad de encontrar mano de obra calificada para estos fines se dificulta, así como, 

la adquisición en la región de alambre de púa principal material a ser empleado en las cercas. 

Hemos realizado cercas con apenas madera, pero para los caprinos y ovinos no los asegura, a 

parte que la durabilidad es poca, con menos de dos años se ha tenido que recuperar las cercas 

nuevamente, lo que encarece el manejo de la finca, ya renovándose con cercas vivas. 
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Figura 6. Construcción de instalaciones empleando los recursos disponibles. En a) o inicio de 
las obras y en b) la terminación. En c) y d) maternidad improvisada. Fuente: Archivo personal 
de Gonzalo González Aguilera.  

 

Logrando la gestión más efetiva con la mano de obra o capital de trabajo a partir del 

pago por tareas cumplidas en la finca, ajustada según su magnitude, esfuerzo físico y el tempo 

dedicado, además de la calidad de la misión cumplida, demosatrado a partir del 2018 hasta la 

fecha. 

Aunque no se ha cumplido aún la entrega de leche (Tabla 2), se han entregado animales, 

y aunque también ha sido baja si consideramos que en 4 años se entregó solo una vez, este año 

2019 se aspira a cumplir el plan de entrega por ya haberse sentado las bases de la selección 

practicada en el rebaño que nos permite descartar algunas hembras que por malo desempeño 

necesitan ser reemplazadas por otras nuevas.  

La adquisición de conocimiento es lo que nos esta permitiendo hacer esa selección con 

mayores criterios, considerando el histórico que se tiene en estos cuatro años de manejo con 

caprinos. 

Las instalaciones ha sido otra de nuestras limitaciones en estos cuatro años, y solo en el 

2019 es que hemos conseguido hacer una nave (13 m x 4 m) con mejores condiciones para 

mantener los animales (Figura 6a y 6b). Hemos tenido que improvisar también una sala de 

maternidad, donde mantenemos las chibas próximas de parir y después de parir por un periodo 

no menor de 15 días (Figura 6c y 6d). Con esa maternidad garantizamos una mejor atención en 

materia de higiene en el momento y después del parto. 



 

 112 

Todas estas acciones han contribuido que a lo largo de estos cuatros años en la actividad 

se continúen sentando las bases de manejo, conocimiento, producción, mano de obra que nos 

permiten afirmar que esta actividad aunque a pasos lentos se va confirmando en la finca y en un 

corto plazo podremos dar el salto productivos que añoramos desde 2015 y que nos mueve hasta 

hoy. 

 

Establecimiento de aves 

Difícilmente estar en el campo y no tener unas gallinas criollas (Gallus gallus domesticus) es 

casi imposible, y con nuestra finca no fue diferente. La facilidad de manejo y la posibilidad de 

tener gallinas sueltas en ocasiones o presas en un gallinero, dependiendo de los cultivos que se 

encuentran sembradas en el campo y del estado vegetativo de las plantas, determina ese manejo 

con las gallinas. Siendo así, hemos conseguido mantener durante estos 4 años producciones de 

carne, huevos, comercializar y utilizar en nuestro consumo diferentes aves, aunque la que hemos 

conseguido mantener es las gallinas principalmente criollas, Cornish y Rodhe Island Red, este último 

genótipo de doble propostio y rustícidad. Para ellas la producción de granos mostrada en la 

Tabla 1 muestra algunos de los alimentos empleados, principalmente granos, aunque la 

producción obtenida en ninguno de los años nos permitió la suficiencia alimentar para estas 

aves, viéndonos obligados a en algunos casos comprar alimentos para suplementar la dieta y en 

períodos mas críticos dejarlas sueltas para que ellas mismas busquen sus alimentos. La 

alimentación así fue una limitación por así decirlo, y de esta forma no siempre se mantuvo la 

disponibilidad de derivados de esta producción, aunque se mantuvo los 4 años seguidos (Tabla 

3).  

Mejores manejos en estos años y una búsqueda por nuevos conocimientos de manejo, 

han permitido que esta producción, aunque no en los niveles deseados para autoabastecernos, 

se haya mantenido y hayamos conseguido mejorarla, aunque mucho se tiene que hacer en este 

sentido, y para tal construiremos este año una nave (9 x 5 m) para mejorar el manejo y obtener 

asi mejores niveles productivos en esta espécie.  

 
Tabla 3. Producciones avícolas establecidas en los últimos cuatro años en la finca “La 
Bienaventurada” 

Avicultura 2016 2017 2018 2019 

Patos (Anas platyrhynchos domesticus) x x   
Guanajo (Meleagris gallopavo)  x    
Gallinas (Gallus gallus domesticus) reproducción x x x x 
Gallinas consumo x x x x 
Gallinas p/comercio x x x x 
Huevos consumo x x x x 
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Establecimiento de porcinocultura 

Como la avicultura es difícil estar en una zona rural y no tener, aunque sea un cerdo 

criollo   cubano sin o com pelo, y nosotros no conseguimos salir de esa media, aunque solo fue 

realizado en los dos primeros años de manejo de la finca (Tabla 4). Inicialmente en 2016 

mejoramos una estructura que heredamos del propietario anterior, con esa instalación con 

nuestros propios recursos y con nuestra propia mano de obra construimos unos 4 corrales que 

nos permitieron durante dos años criar un número reducido de animales. La alimentación de 

los cerdos, aunque en parte era obtenida de la finca, ella representaba apenas un 20% de la dieta 

ofrecida lo que nos obligo en el segundo año de producción a abandonar esta actividad, hasta 

no tener áreas suficientes que nos permitieran en un futuro garantizar por lo menos mas de la 

mitad de esa alimentación necesaria para tener un plantel de cerdos en la finca. La estructura 

creada soporta esta producción y esperamos poder retornarla en breve.  

 

Tabla 4. Producciones de cerdos establecidas en los últimos cuatro años en la finca “La 
Bienaventurada” 

Porcinocultura 2016 2017 2018 2019 
Cerdo ceba x x - - 
Cerdo reproducción x x - - 

 

Establecimiento de la cunicultura 

La disponibilidad de forraje y la necesidad de diversificar las producciones obtenidas, 

aunque limitado el crecimiento por problemas financieros, nos motivó a iniciar desde el 

principio de nuestros trabajos en el 2016 una cría de conejos raza Pardo cubano y cruces con 

Chinchilla y Californiano (Tabla 5). Inicialmente con una donación de animales (4 hembras y un 

macho Blanco Gigante) iniciamos nuestra producción, con el objetivo fundamental de tener 

mas una fuente de proteína animal para balancear la alimentación de la finca, y en un segundo 

momento conseguir comercializar y así tener un retorno financiero, importante también para la 

salud económica de la finca. 

 

Tabla 5. Producciones de conejos establecidas en los últimos cuatro años en la finca “La 
Bienaventurada” 

Cunicultura 2016 2017 2018 2019 

Conejos (Pardo cubano) consumo - x x x 
Conejos p/comercio -  x x 
Conejos reproducción x x x x 

 

Esta actividad se ha mantenido, pero aún por limitaciones de instalaciones no hemos 

conseguido producir al nivel que aspiramos, ya que contamos con el conocimiento que nos 
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permitirá explorar esta actividad a un nivel más intensivo. Actualmente tenemos 6 hembras en 

plena actividad reproductiva y 2 en formación, junto con un macho semigigante blanco. De las 

hembras tenemos 2 hembras Pardas cubanas y 6 hembras semigigantes blancas, que constituyen 

las principales razas que manejamos en la finca. La disponibilidad de espacio en jaulas es una 

limitación actual y en la cual trabajamos, así como, en la construcción de un área techada (9 x 5 

m) que nos permita aumentar ese número de jaulas y así ampliar la producción de un modo 

sostenible sobre la base de los recursos vegetales que cuenta la finca, de ahí el potencial que le 

vemos a esta actividad dentro del manejo de la finca. 

  

Establecimiento de apicultura 

Otra herencia del antiguo propietario es la apicultura que, aunque este apenas tenía una 

colmena, y nosotros no conseguimos aumentar eso hasta hoy, constituye otra actividad que es 

posible de ser realizada en la finca, por la factibilidad de floraciones y área vegetación nativa que 

tenemos. Esta actividad, aunque la hemos mantenido desde el 2016, no se ha podido tener 

avances si comparamos con los avances obtenidos en la caprinucultura, avicultura y cunicultura 

que han sido de todas las actividades desarrolladas las más expresivas, así como, han tenido un 

crecimiento sostenido a lo largo de estos cuatro años de explotación de la finca. La falta de 

conocimiento y de herramientas para realizar este manejo, se encuentran entre una de las causas 

de ese poco desarrollo de la actividad. Esta situación esta para ser cambiada a partir de la 

adquisición de trajes propios para el manejo, así como de ayuda especializada en el manejo de 

las abejas Meliponas, que nos permitirá para el próximo año tener un resultado más expresivo 

principalmente en producción de miel, aunque en este período se ha castrado esa colmena pero 

el rendimiento ha sido bien bajo, así como se ha observado disminución de la población de 

abejas producto del poco o ningún manejo, lo que esperamos que sea modificado en un corto 

plazo.  

 

Principales limitaciones y metas propuestas 

Muchos son los desafíos que se enfrentan al encarar la producción de alimentos en el 

campo, ya que muchas veces hay factores que no dependen del mismo productor y en otras el 

productor se ve obligado a tomar una serie de medidas y acciones para corregir su dirección y 

poder llegar a termino con una producción que permita un retorno económico y social y así se 

mantener en la actividad.  

En este trabajo trazamos las bases del desarrollo de una producción de ganado menor 

destinada principalmente a la producción de leche y carne de caprinos. En el transcurso del 
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relato de nuestra experiencia en la actividad vemos como no necesariamente tenemos que 

producir aquello que es nuestro foco social solamente, ya que la vida nos obliga a tener una 

cierta diversificación que si bien planeada puede contribuir al suceso de esta actividad. La 

diversificación de nuestra finca esta basada en todas aquellas actividades que una vez 

estructuradas podrían permitir con fluidez la interacción de varias cadenas productivas con no 

mínimo una persona tomando cuenta de cada una de ellas, y así cada cadena productiva sería 

capaz de producir el valor financiero que permitiría retribuir al trabajador y permitiría a su vez 

un fujo de caja necesario para mantener las actividades básicas de la finca. El éxito de esta 

estrategia está en capacitar inicialmente al trabajador ligado a cada actividad, y a su vez, establecer 

y mejorar todas las condiciones básicas que determinan el éxito de cada actividad. 

A lo largo de este proceso de integración de actividades diversas limitaciones han sido 

encontradas ligadas en parte a la dificultad de obtener a veces mano de obra que sea capaz de 

realizar las actividades del campo de forma eficiente, y así ha constituido uno de nuestros 

mayores desafíos. En la actualidad conseguimos mantener tres trabajadores ligados directamente 

a las actividades de pastoreo, plantación y limpieza de áreas de autoconsumo y cuidado de la 

alimentación (cocinero), y de modo tercerizado limpieza de áreas mayores, colocación de cercas 

entre otras actividades. 

La falta de acceso a financiamento, herramientas y tecnologías que podrían repercutir en 

el desarrollo alcanzado es otra limitación encontrada. A veces problemas simples como hacer 

una cerca se dificultan porque en la província Santiago de Cuba, y a veces en el país, no se 

dispone de alambre de púa y grampas, lo que determina la calidad y eficiencia de las cercas, y 

con eso un trastorno futuro si consideramos que la cerca está siendo realizada a retazos. Para 

nosotros la cerca constituye la principal limitación encontrada y que nos impide de crecer al 

paso que nos gustaría en esta actividad, porque tenemos conciencia de que, eliminado este 

problema, el manejo y nuestra capacidad aumentara expresivamente, y así garantizar el objeto 

social que nos hemos propuesto para contribuir con nuestro aporte a aumentar la disponibilidad 

de carne y leche que tanto se necesita en el país en los momentos actuales. 

No obstante el reto está em construir una finca agroecológica, com desarrollo endógeno, 

no por necesidad sino por convicción en el manejo agroecológico sentando las bases de la 

sostenibilidad, capaz de aportar al exterior de ella más energia en alimentos, semillas, pe de crias, 

produtos y conociemiento campesino, em niveles superiores cada año, y por consiguiente la 

rentabilidade, productividad y coompetitividad se verá demostrada y consolidada. Desta forma 

hemos trazado el siguiente plan que debe contribuir en nuestro objetivo propuesto: 



 

 116 

 Construir de manera artesanal un área de compostaje de al menos 2 m de ancho y 10 m 

de largo en la parte más alta de la finca y en contra de la pendiente mayor del terreno, 

proteger sus laterales con barrera muerta o viva. 

 Construir una pequeña instalación para producir humus de lombriz, ubicarlo en lugar 

fresco, sombra, tapado y en alto que permita ponerle una llave o válvula en la parte más 

baja para recolectar el lixiviado (rico en muchos minerales), el cual puede utilizarlo 

después de filtrado en el agua de bebida de las cabras y ovinos, así como, en la aplicación 

como fertilizante líquido en las plantas. Gestionar las lombrices en la UBPC 

Lombricultura ubicada al lado de las casas de cultivo protegido de San José, antes de 

llegar al punto de control carretera de Siboney. 

 Construir vivero con al menos 6 m por 6 m con bolsas desechables o cualquier otro 

material que permita su uso para este fin. Empregar como substrato compostaje y humus 

de lombriz mesclados con tierra vegetal y reproducir leucaena o lipi lipi, morera, 

frutícolas, o entrar en contacto con la UBPC o UEB San Miguel de Parada para ver 

posibilidades de adquirirlos. Sembrar leguminosas rastreras como Glicyne y otras para 

aumentar el banco de leguminosas en la finca. 

 Gestionar hongo 4 kg de Trichoderma sp y 4 kg Beauveria bassiana (y otros hongos y 

bacterias benéficas) en el hidropónico de la República que tiene un CREE (centro de 

reproducción de entomopatógenos), aplicarlo de modo preventivo en todo el suelo que 

se prepare a razón de 200 g por hectárea (ajustar dosis por el producto adquirido), 

hacerlo en la tarde noche y con humedad en el terreno, una vez a cada 7 o 15 días por 

lo menos cada 4 meses. 

 Preparar cercas con postes vivos de uvita, guásima, moringa, morera, frutícola (la planta 

entera de mango, aguacate, guayaba) al menos 60 m de ancho y 60 m de largo un cuartón 

con al menos dos pelos de alambre de púas o de alambre liso que sujete los postes en 

sus inicios de enraizamiento. Siempre cortar postes en luna menguante y con cortes de 

sus extremos diagonales. 

 Sembrar con frecuencia maíz y sorgo, cortar los granos y poner los a secar, y envasar en 

lugar seco las semillas para usar como proteicos para las diferentes especies animales que 

posee. 

 Reproducir animales consumidores de plantas, hierbas y ramas disponibles en la finca, 

con pastoreo en diferentes lugares. Evitar repetir los lugares de pastoreo al menos a cada 

35 días, por eso se debe dividir el área en al menos 40 cuartones pequeños, de 50 m por 

50 m o de 45 m por 50 m. 
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 Las aves que a ser criadas deben ser para autoconsumo hasta que se tenga suficiente 

grano. Mantener por lo menos 10 hembras patos o gallinas por macho, gallo o pato con 

sus nidos, la producción de huevo siempre es eficiente, barata y rentable. 

 Desparasitar los ovinos y cabras en un cuartón, recoger el estiércol a los 5 días y 

enterrarlos a no menos de 60 cm en la tierra y aplicarle cal. 

 Emplear la lombricultura para cosechar lombrices y alimentar a los conejos y gallinas. 

Puede usarse también para cabras y ovejas, una vez cosechadas las lombrices, lavarlas 

bien, ponerlas en una cubeta con agua que la cubra y sal común, a los 10 minutos lavarlas 

más hasta dejarlas libre de humus, ponerlas a secar ya cortadas en pedazos y así 

administrárselas a los animales como suplemento proteico de alto valor.  

 Desarrollar y consolidar aún más el área hortícola o de siembra y ponerle todo para ir 

logrando ingresos por día con ajo puerro, cebollino, lechuga, ají picante, culantro debajo 

del platanal, cilantro al sol, apio, maíz, sorgo, tubérculos boniato, yuca. 

 Se debe de incorporar plantas repelentes de plagas y que sirvan para la elaboración de 

biopreparados con efectos insecticida, como por ejemplo: caléndula, flor de muerto, 

árbol del Neem, girasoles, maíz, lograr que existan diferentes áreas con flores blancas, 

amarillas y azules también, además de plantas aromáticas como la albahaca, el orégano, 

el romero, cebollinos, ajo puerro etc. 

 Debe poner árbol del neem mezclado con otros en la cerca perimetral, servirá como 

barrera contra viento y contra plagas. 

 En la entrada principal de la finca a un lado del portón principal hacer una cajuela de 

desinfección como soporte de cal para la desinfección de las suelas de los zapatos para 

todo el que entre a la finca. 

 Gestión de los trabajadores, mejorar las relaciones de contratación exigiendo al término 

de ella, tarea cumplida con la calidad y la cantidad pactada, así se logrará con mayor 

eficiencia, mejorando la eficiencia de las labores programadas y realizadas. 

 Producir huevos de gallina campera y criollas, hortalizas y verduras condimentos de 

pequeño porte dará ingresos rápidos y con muy bajo costo las condiciones de la finca. 

 Destinar un área de la finca como banco de alimento forrajero para los animales con 

caña de azúcar variedad Mayarí 06589 en la parte donde exista al menos 25-30 cm de 

profundidad de suelo, al igual que el King grass Om-22 y otras variedades, al menos 

media hectárea, mezclada con granos.  
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 Producir conejos en lo adelante o ovinos en engorda en tarima como producto estrella, 

la carne, huevos y verduras. A mediano plazo se puede valorar la intensificación e inicio 

de la cría de tilapia roja. 

 Las jaulas de los conejos siempre deben estar limpias, desde el techo hasta el piso, por 

ende su material de construcción debe ser liso, pero lo más importante es la nutrición 

adecuada (si es seca en su mayoría mejor y verdes (oroazul)), los dos litros de agua por 

coneja con gazapos. 

 Capacitar la finca en este caso la casa de campo de manera paralela a las acciones en 

campo con respecto a tener una microcadena de valores en el sentido, por ejemplo: 

contar con refrigeración para conservar las carnes y productos de la finca y así asegurar 

la venta. 

 Pensar en una marca o identidad de los productos propia de la finca ya orgánica. 

 Evitar al máximo el uso de produtos químicos, dando preferencia siempre al manejo o 

controle biológico de insectos y enfermedades que por ventura vengan a manifestarse 

en los cultivos y animales que se tienen en la finca. 

 

Con estas actividades propuestas arriba, nuestros grandes desafíos son por su vez, 

continuar realizando practicas agroecológicas (rotación de cultivos, asociación de cultivos, 

intercalamiento de cultivos, fertilización orgánica aprovechando todos los residuos de cosecha, 

barreras vivas, diversificación de especies, variedades y cultivares vegetales, cría de animales 

menores, tracción animal, agrosilvopastoreo y reciclaje de residuos de cosecha) que nos 

permitan a largo plazo tornar nuestra actividad sustentable y reconocida en el ámbito regional y 

nacional.  

El diseño de vinculación y sinergia entre agricultura y ganadería de uma manera 

armónica e inteligente de manera natural es la base del manejo agroecológico de la finca “La 

Bienaventurada” desde el compromisso mediambientalista y el conocimiento logrado de todo 

su capital humano que cada día crece em número y bienestar. 
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INTRODUÇÃO 

O sistema radicular tem papel importante no armazenamento e ciclagem da matéria 

orgânica e nutrientes, bem como no fluxo de energia e matéria na biosfera. O total de carbono 

e nitrogênio mineralizados via decomposição de raízes pode ser bem maior do que o retornado 

ao solo via decomposição de liteira (Lynch, 2007). O conhecimento sobre a dinâmica de raízes 

em sistemas agrícolas deve suportar melhores predições dos ciclos biogeoquímicos e da 

produtividade. Para atingir esses objetivos é necessário quantificar e identificar funções das 

raízes em condições variadas de crescimento (Santos-Júnior et al., 2007).  

Apesar da importância do sistema radicular como componente dos ciclos 

biogeoquímicos e para o crescimento vegetal (i.e. fixação, obtenção de recursos como água e 

nutrientes, síntese de reguladores de crescimento e armazenagem de carboidratos), muito pouco 

ainda é conhecido a respeito de sua dinâmica, comparativamente à parte aérea (Böhm, 1979).  

 O papel do sistema radicular na dinâmica da matéria orgânica no solo, na qualidade 

física, na armazenagem de água, na ciclagem de nutrientes e na interação com organismos do 

solo ainda é pouco conhecido, sendo necessários estudos para auxiliar na escolha de sistemas 

de manejo do solo que tenham potencial para superar o grande desafio agronômico atual, que é 

otimizar o desempenho produtivo do Cerrado, com o uso sustentável dos solos em áreas já 

utilizadas, conservando os recursos naturais remanescentes (Santos-Júnior et al., 2007). 

O movimento descendente do cálcio no perfil do solo desloca o Al do complexo de 

troca cuja saturação diminui, permitindo maior desenvolvimento de raízes no perfil do solo, 

principalmente em solos ácidos (Malavolta et al., 2006).  Para superar o grande desafio 
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3 Universidade de Brasília (UNB). 
* Autor de correspondência: rafael.ratke@ufms.br    
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agronômico atual, novas abordagens metodológicas relacionadas ao estudo de raízes, de caráter 

multidisciplinar e dinâmico, devem ser consideradas para a compreensão das relações de causa-

efeito entre sistemas de manejo do solo e seus atributos químicos, físicos e biológicos. As 

dificuldades metodológicas relacionadas aos métodos destrutivos, dentre outras, estão 

relacionadas à separação das raízes de interesse do solo, bem como na identificação das 

metabolicamente ativas (Gregory, 2006).  

Entretanto, dificuldades associadas à amostragem do sistema radicular são inerentes a 

qualquer método de investigação e muita atenção é frequentemente dada na discussão de prós 

e contras de métodos particulares e pouca para entender se determinada ferramenta é apropriada 

para responder às questões técnico-científicas levantadas. Todavia, o uso de métodos 

convencionais tem limitado o entendimento da dinâmica e função das raízes nos sistemas 

agrícolas e naturais (Pierret et al., 2005). Nesse aspecto, a quantificação de atributos radiculares 

por meio de minirhizotrons apresenta-se como uma alternativa promissora aos métodos 

tradicionais destrutivos (Böhm, 1979) e a outros não destrutivos, como o da capacitância elétrica 

(Dalton, 1995), o qual somente quantifica massa de raízes. Nesta corrente do desenvolvimento 

tecnológico, o uso de equipamentos de raio-x (Pierret et al., 2005), fluorescência (Feng et al., 

2017), e tomografia computadorizada (Tumlinson et al., 2008), estão sendo utilizados para 

análise da dinâmica de raízes sem amostras conservadas de raízes com solo, ou no próprio local 

de cultivo da planta. 

 As raízes constituem cerca de 33% da produtividade primária líquida global, sendo que 

a entrada de carbono e nutrientes no solo, proveniente das raízes, é igual ou maior que a 

proporcionada pelas folhas (Hendrick; Pregitzer, 1993). Apesar de sua importância no 

entendimento da ecologia terrestre, ciclagem de nutrientes e carbono, poucas informações 

existem sobre as suas características básicas (biomassa, comprimento, área superfície) e como 

elas podem responder a futuras mudanças globais. Essa carência de estudos é função, 

principalmente, das dificuldades relacionadas com suas determinações. As raízes finas (diâmetro 

<2,0 mm) são as principais responsáveis pela captura de água e nutrientes desempenhando, de 

modo semelhante, o mesmo papel apresentado pelas folhas na captura de carbono e energia 

para as plantas. Enquanto as raízes finas constituem menos de 1% da biomassa total das 

florestas, a produção anual de raízes finas pode contribuir com mais de 50% na produção 

primária líquida total das plantas (Santos-Júnior et al., 2007).  

As raízes de soja se restringem à camada superficial do solo nas condições da utilização 

dos solos de Cerrado. Dessa maneira, as plantas não podem explorar os nutrientes e a água 
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disponível em maior profundidade. Portanto, as plantas ficam susceptíveis a senescência em 

períodos de veranico, ou seja, escassez de chuva (Mascarenhas et al., 1984). 

Ao avaliar a redução da toxidez de alumínio em raízes de soja por culturas antecessoras 

no plantio direto, Schlindwenin et al. (2003) observaram que o raio médio das raízes das 

plântulas de soja foi menor na solução coletada do solo cultivado com nabo forrageiro, 

caracterizando raízes mais finas e maior área superficial, o que é desejável para aporte de água e 

nutrientes, não sendo afetado pelas concentrações de alumínio até 0,15 mmol L-1. O aumento 

da concentração de alumínio na solução para 0,30 mmol L-1, provocou engrossamento das raízes 

e diminuição da área superficial em todos os tratamentos.  A solução do solo cultivado com 

aveia preta propiciou pequeno crescimento das raízes da soja, especialmente a superfície 

radicular, mesmo com baixo alumínio, do que se conclui pela aparente ineficiência dos 

compostos orgânicos exsudados por essa cultura. O comprimento das raízes da soja que se 

desenvolveram nas soluções de solo extraídas das parcelas cultivadas com ervilhaca e aveia preta, 

não diferiu do solo em pousio.  Observaram, também, que houve menor crescimento de raízes 

da soja na solução do solo de pousio, de ervilhaca e de aveia preta quando não houve adição de 

alumínio, e a aparente ineficiência dos compostos orgânicos exsudados pela aveia preta e 

ervilhaca em neutralizar o efeito do alumínio adicionado à solução do solo. O plantio direto 

com o uso de outras culturas e através da ciclagem de nutrientes pode neutralizar o alumínio e 

proporcionar maior desenvolvimento das raízes das plantas. 

 Avaliando a quantidade e o tamanho de raízes de milho em diferentes níveis de 

compactação de 5 diferentes solos com base na textura, caracterizados como Latossolo 

Vermelho-Escuro álico e Latossolo Roxo álico, Rosolem et al. (1999) observou-se nos solos 

mais argilosos com 41 e 48 % de argila, foi encontrado as menores quantidade de raízes seminais 

adventícias, que, nestes casos, não variou com a densidade do solo. Neste mesmo experimento 

foi possível verificar que no solo solto, o crescimento das raízes ocorre na interface da partícula 

sólida com o poro. Nos solos com 22 e 41 % de argila, respectivamente, foram os que 

apresentaram o maior crescimento radicular. Nos níveis de compactação intermediários, o 

crescimento radicular foi mais adequado nos solos mais arenosos, que apresentavam menores 

resistências à penetração.  

 

Métodos de estudo da dinâmica de raízes 

Estudos sistemáticos em sistema radicular começaram no Século XVIII, com a simples 

técnica da escavação, observando o sistema radicular de plantas cultivadas e determinando sua 

morfologia, peso e crescimento. Com o incremento na agricultura de fertilizantes minerais na 
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segunda parte do Século XIX, cientistas agronômicos interessaram no estudo de raízes, 

desenvolveram outras técnicas para estudar a dinâmica de raízes no solo (Böhm, 1979). 

As raízes das plantas apresentam uma estrutura complexa e variada, assim desenvolver 

ou definir um método para estudá-las depende do objetivo da pesquisa a ser realizada (Smit et 

al., 2000). A escolha do melhor método de estudo de raízes depende das investigações 

necessárias dentro da pesquisa. Não tem um método ideal para responder todas as questões, 

mas para a segurança da pesquisa é aconselhável utilizar dois métodos simultaneamente (Böhm, 

1979). 

Pode-se agrupar os métodos de estudos de raízes em oito grupos: Métodos de escavação, 

Métodos do monólito, Métodos do trado, Métodos da parede como perfil, Métodos indiretos, 

Métodos do contêiner, Métodos da parede de vidro e outros métodos (Böhm, 1979). 

 

Métodos da escavação 

Os métodos de escavação expõem o sistema radicular da planta “in situ” removendo o 

solo que cerca as raízes. A operacionalidade deste método é muito complicada e depende de 

equipamentos como jatos de ar ou água para expor as raízes sem prejudicá-las (Figura 1). 

Dependendo do objetivo do estudo, a técnica pode vir acompanhada de desenho ou tomada de 

imagens. É interessante por mostrar a posição e as relações das raízes expostas, e a competição 

intra e interespecífica (Böhm, 1979).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil do solo sendo exposto por jato de água após a escavação do solo. (Foto 
disponibilizada por João de Deus Gomes dos Santos Júnior.) 

 

A distância da planta escolhida, na qual devemos fazer a trincheira a partir da planta 

escolhida, é de 20-80 cm, dependendo da espécie e do estádio de crescimento. As trincheiras de 

1 m de largura facilitam o trabalho e a profundidade deve ser de 20-30 cm abaixo das raízes mais 

profundas. As características e propriedades físicas do solo, por sua vez, a consistência como a 
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textura (% de areia, silte e argila) e densidade (massa/volume) do solo influenciam na dinâmica 

de raízes no solo (Böhm, 1979).  

 

Método do monólito 

Consiste na retirada de um volume conhecido de solo, na forma de um "bloco" de 

volume conhecido, no qual as raízes são separadas por meio de lavagem com água, visando a 

avaliação da densidade de raízes (Figura 2) (Böhm, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de observação de raízes por monólitos 

 

Pan e Bolton (1991), acoplou um escâner à um microcomputador para análise das 

amostras de raízes obtidas através de monólitos. Após a coleta das amostras os monólitos eram 

lavados e separados as raízes, posteriormente, colocaram as raízes em uma plataforma de vidro 

e escanearam as raízes com um escâner de mesa. Através de um aplicativo, as imagens adquiridas 

foram observadas. Neste aplicativo a área bidimensional de raízes é estimada pelo escurecimento 

de pixels, representando uma escala de cinza, de forma individual ou em grupo. O comprimento 

e a espessura de raízes foram calculados em função da área e do número de pixels nos limites 

diagonais.  

 

Método do trado 

O método do trado (Figura 3) tem a vantagem do uso de forma localizada, sem a 

necessidade de grande destruição. Pode ser utilizado equipamentos motorizados para a 

introdução do trado ao solo e depois o fracionamento de pequenos pedaços, para avaliações 

posteriores. Este método também é utilizado para mensurar raízes de árvores, para isso 

realizam-se amostragens em esquemas radiais (Böhm, 1979). 
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Figura 3. Trado para coleta de solo-raiz tipo caneca (Foto: Rafael Felippe Ratke). 

 

Rodriguez e Cadima-Zevallos (1991) usaram um trado-sonda com 5,5 cm de diâmetro, 

amostrando em seis camadas: 0-5, 5-10, 10-20, 20-50, 50-80, 80-100 cm de profundidade, para 

mensurar o número de raízes como parâmetro de avaliação do desenvolvimento do sistema 

radical de Brachiaria humidicola. Após lavagem das raízes, procede-se a contagem e a mensuração 

do comprimento das raízes. Através desse método, encontraram correlações positivas e diretas 

entre o número e comprimento de raízes.  

O trado tipo caneca utilizado por Ratke et al. (2014) foi eficiente para observação de 

parâmetros da dinâmica de raízes em função da calagem utilizando calcário com diferentes 

granulometrias de calcário na cultura do milho. Após coletado as raízes foram lavadas e avaliadas 

por imagem obtida de escâner de mesa. Nesta pesquisa, as raízes apresentaram maior 

comprimento e área radicular com o uso de calcário de maior granulometria, neste experimento. 

 

Métodos da parede como perfil 

Esse método é largamente utilizado por permitir estudos simultâneos na mesma 

trincheira. Neste método deve-se abrir a trincheira manual, ou mecanicamente, escolher o perfil 

e realizar as tomadas das imagens, seja por desenho, por câmera fotográfica ou filmadora. A 

posição da trincheira, quando o objeto de estudo são pastagens homogêneas de gramíneas 

temperadas, não é importante, entretanto quando a cultura está disposta em faixas, o corte deve 

ser transversal as ruas de plantio (Figura 4) (Böhm, 1979). 
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Figura 4. Esquema de observação de raízes pelo método da parede como perfil. 

 

Para expor as raízes pode ser utilizado enxadões e instrumentos especiais. Algumas 

modificações têm sido feitas nessa etapa, tornando-o mais prático, como a utilização de jato 

d'água, com pulverizador costal. Jatos de ar também podem ser utilizados para expor as raízes, 

recomendados em plantas de raízes muito finas e fáceis de quebrar (Cavalho, 1999).  

A fim de proporcionar um maior entendimento, após a abertura do perfil e a exposição 

das raízes é colocado uma moldura, por exemplo 100 x 60 cm, subdividida em vários quadrados 

iguais de 10 x 10 cm. A câmera toma as imagens de cada um deles separadamente. Então as 

imagens são digitalizadas através de placa digitalizadora e processadas por aplicativos como o 

SIARCS® e Safira® que possui uma ferramenta que subdivide a imagem original, em função do 

número de colunas e linhas desejadas, quantificando o comprimento de raízes em cada uma 

delas (Carvalho, 1999).   O aplicativo SIARCS®, foi desenvolvido na EMBRAPA-CNPDIA, 

para analisar imagens de solo possibilitando a mensuração de várias características físicas do 

solo e raízes (Vasconcelos et al., 2003). O aplicativo Safira®  também pode ser utilizado para 

analisar imagens de raízes (Jorge; Silva, 2010). 

A distribuição do sistema radicular do milho (Zea mays, L.) em Terra Roxa estruturada 

foi avaliada pelos métodos do trado, do cilindro volumétrico e de processamento de imagens. 

As imagens foram adquiridas através da abertura do perfil do solo, onde foi feita uma 

diagramação da parede do perfil. A amostragem do sistema radicular foi definida num plano 

perpendicular à linha da cultura, em regiões de 20 x 20 cm, abrangendo uma área total de 100 x 

100 cm. Os resultados da quantificação radicular mostraram uma maior concentração de raízes 

na camada de 0-20 cm, cerca de 70% de massa seca para uma presença radicular de 
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aproximadamente 40%. O método de processamento de imagens mostrou-se como uma 

ferramenta poderosa no estudo detalhado de sistemas radiculares (Fante-Júnior et al., 1994). 

 

Os métodos indiretos 

Os métodos indiretos são baseados em correlações entre a quantidade de água e 

nutrientes no solo e a quantificação de raízes. Outros métodos indiretos baseiam-se na 

translocação de substâncias químicas dentro da planta. Nestes métodos indiretamente inferimos 

informações sobre a distribuição do sistema radical no perfil do solo. Os métodos indiretos são 

indicados para estudos de ecologia de raízes, especialmente na atividade e não na quantidade 

absoluta de raízes no perfil do solo (Böhm, 1979).  

Método por gravidade: baseado na correlação de solo-água com a quantidade de raízes 

presentes neste solo. Em estudos prévios com a mensuração de raízes e a quantidade de água 

presente no solo, são feitas correlações entre o conteúdo de raízes e o volume de água no solo, 

podendo depois indiretamente inferir o volume de raízes presentes no solo mensurando o 

volume de água presente no mesmo. A quantidade de água no solo não é uniforme, e a 

arquitetura das raízes segue esse padrão (Rellán-Álvarez et al., 2016). As propriedades físicas do 

solo influenciam no desenvolvimento gravitacional das raízes, principalmente a densidade e 

compactação do solo (Popova et al., 2016). 

Método do nêutron: é um método direto, geraram dados confiáveis para correlações 

entre a quantidade de água no solo e o volume de raízes no solo. Esta correlação pode ser 

utilizada com a sonda de nêutrons que mensura a quantidade de água presente no solo e por 

correlação estima-se a quantidade de raízes neste solo. Em outros estudos foi utilizada a 

radiografia de nêutron para observar o desenvolvimento de sistema radicular no solo. A 

tomografia de computadorizada de nêutrons foi eficiente para gerar imagens de raízes de 

plântulas de milho e avaliar a distribuição no solo (Tumlinson et al., 2008).  Rudolph-Mohr et 

al. (2014) utilizaram o fluxo de nêutrons e detector de nêutrons para gerar radiografias de raízes 

de Tremoço-Branco (Lupinus albus) e conciliou-o com o método de fluorescência, gerando 

multi-imagens das raízes, estas imagens mostraram que a dinâmica de raízes é influenciada pelo 

pH, conteúdo de água e oxigênio no solo. Os métodos de imagens geradas por nêutrons para 

estudo das raízes são importantes porque pode-se utilizar esses métodos sem desconfigurar as 

amostras de solo com as raízes. Porém, os equipamentos para gerar utilizam neutros são de alto 

valor econômico, e grandes, assim são viáveis para uso em geral. 

Método da coloração: injeta-se corantes no sistema vascular da planta e observa-se sua 

translocação na planta, e colorindo das raízes. As raízes coradas destacam-se do solo e é possível 
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verificar a distribuição espacial das raízes. Este método está sendo aprimorado ao longo do 

tempo, ao invés de corantes comuns, pode-se utilizar nanopartículas. Karny et al. (2018) 

utilizaram lipossomas de 100 nm de diâmetro com corantes e nutrientes (Fe e Mg) na cultura 

do tomate cereja (Solanum Lycopersicum var. cerasiforme), e observam por microscopia que a 

lipossomos aplicados na folha transcolaram para a raiz após 24h, e que toda as raízes foram 

coradas após 96h. 

 Método elemento traço: injeta-se alguns elementos traços como lítio, boro ou 

estrôncio, e verifica sua mobilidade na planta. Porém, atualmente não se precisa da injeção de 

elementos traços para a observação da dinâmica de raízes. Feng et al. (2017) observaram os 

elementos traços: As, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, S e Zn em escala manométrica com o equipamento 

de fluorescência de raio-X (XRF13), verificando sua concentração e mobilidade na endoderme e 

epiderme em raízes de Capim-marinho (Spartina alterniflora).  

Método dos marcadores radioativos: substâncias radioativas são injetadas e nas 

plantas e analisadas quanto sua translocação na planta, ou somente nas raízes. Após o injetar a 

substância radioativa, equipamentos são utilizados para visualizar e analisar esta radiação a 

semelhança de uma endoscopia. Os métodos indiretos que utilizam de marcadores radioativos 

são extremamente perigosos, mas têm a vantagem da coleta de informações sem a necessidade 

da separação das raízes do solo. Porém, essa técnica usa isótopos radioativos, que não podem 

ser manipulados sem cuidados especiais, como o controle do material manipula, seu uso e 

descarte, treinamento do proteção radiológica (Queijo; Menezes, 2012). Biddulph (1941),  

utilizando o isótopo de fosforo P32, verificou que, após 24h de sua aplicação na folha, se 

circulava na planta, sendo que 40% migrou durante a noite, para a raiz na planta de feijão. 

O uso de outros materiais pode estimar indiretamente a quantidade de raízes no solo. 

No estudo de Encide-Olibone et al. (2008) foi possível verificar a atividade de raízes aplicando-

se no solo nitrato de rubídio, e o mensurando na parte área de plantas de soja. A vantagem deste 

método é que deixa de utilizar materiais radioativos. 

 

Método do contêiner: 

O método do contêiner é utilizado para estudos de morfologia, fisiologia, bioquímica e 

ecologia de raiz. Os contêineres isolam os fatores ambientais que influenciam o crescimento de 

raízes em perfis naturais, tornando os resultados mais "limpos", pois o pesquisador pode 

                                                             
13 A radiação de elevada energia (radiação gama ou radiação X) provoca a excitação de átomos de uma substância, 
assim o átomo está instável, e tende a voltar ao estado natural liberando energia, é que especifico a cada elemento 
químico. A espectrometria de fluorescência de raios-X, identifica o elemento devido a sua especificidade, 
verificando a energia liberada pelos átomos que as compõe (Nagata et al., 2001). 
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focalizar o objetivo de estudo. A facilidade de manuseio e uniformidade de ambientes entre as 

parcelas são as vantagens do método, pois esses trabalhos são conduzidos em laboratório e, 

mais comumente, em casa de vegetação, com temperatura, umidade e luminosidade controladas. 

Algumas desvantagens são condições limitadas ao crescimento das raízes no volume dos vasos, 

ausência de competição, distribuição anormal e a densidade do solo não traduz as condições de 

campo. Existem uma infinidade de formas (quadrada, cilíndrica, retangular), tipos (tubo, caixa, 

potes) e tamanhos de contêiner que são usados em experimentos de raízes (Böhm, 1979). 

Visando comparar a capacidade de diferentes genótipos de penetrar em camadas 

compactadas, Bushamuka e Zobel (1998) utilizaram um contêiner medindo 30 cm de altura por 

11,5 cm de diâmetro, com uma camada compactada artificialmente com pistão hidráulico para 

uma densidade de 1,65 Mg m-3, enquanto a testemunha de 1,2 Mg m-3 de 2,5 cm a 10 cm de 

profundidade. Para monitoramento do crescimento e distribuição das raízes, foi utilizado 

radiografia de nêutrons. Nesse estudo de plântulas, houve separação de raízes em primárias 

(primeira raiz para emergência da epicótilo), basais (originária da base do hipocótilo ou 

mesocótilo, nas monocotiledôneas são as raízes seminais) e raízes laterais. 

O método do contêiner pode ser utilizado para verificar o desenvolvimento de raízes de 

plantas em solos compactados. Nesse sentido, Jimenez et al. (2008) verificaram que a planta do 

milheto (Pennisetum glaucum L.) se destacou em relação a Guandu (Cajanus cajan), Quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd) e Gergelim (Sesamum indicum L.) em desenvolver raízes em camadas 

compactadas do solo.  

 

Método da parede de vidro     

O método da parede de vidro envolve a construção de um laboratório subterrâneo, 

muito profundo com as paredes de vidro, como se fosse um aquário do teto ao chão. Nos 

arredores do laboratório são plantadas as culturas para estudos. Este método exige grandes 

investimentos para a sua construção. As propriedades físicas do solo interferem diretamente na 

sua instalação. Se o solo for raso, a perfuração da rocha é uma tarefa que não se justifica. Projetos 

menos audaciosos também podem usar essa técnica, montando as paredes de vidros não tão 

profundas, em "janelas de campo", numa espécie de trincheira coberta, para evitar a penetração 

de raios solares. Em ambos os casos a espessura do vidro é fundamental para o sucesso do 

empreendimento, recomendando-se de 5 a 10 mm, com paredes internas reforçadas (Böhm, 

1979). 

Cada janela, vidro com aproximadamente 50 x 50 cm, pode ser acoplada ao instrumento 

que auxiliam as mensuração, como por exemplo no acompanhamento do crescimento de raízes, 
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devemos fixar uma grade subdividida em quadrículas de, mais usualmente, 5 x 5 cm, nas quais 

são tomados, em cada turno, a medida do avanço sobre a superfície externa do vidro. As raízes 

podem ser subdivididas em categorias e acompanhadas separadamente. Tem-se então a unidade: 

cm de crescimento de raiz/cm2/unidade de tempo (Böhm, 1979).  

Os métodos da parede de vidro foram adaptados e ficando menores, com o uso de tubos 

de acrílico ou vidro na linha de plantio da cultura, ao invés de placas de vidro. Este método 

permite a visualização do desenvolvimento e da dinâmica das raízes, sem que tenha que destruí-

las a cada amostragem (Böhm, 1979).   

Bush et al., (2006) observaram a dinâmica do sistema radicular de plantas de Ciperacea 

com solos níveis de saturados de água e doses de fósforo, em uma caixa construída, sendo um 

lado da caixa feita de acrílico transparente, onde as raízes eram observadas chamado rizhotron 

(Figura 5) e comparado com  método destrutivo, em caixas com o mesmo tamanho, o solo e a 

planta eram coletadas conforme o tempo de desenvolvimento, depois lavado e separada as 

raízes.  Nas análises do desenvolvimento das plantas pelo método destrutivo e no rhizotron, as 

duas espécies de plantas tiveram diferença significativa para níveis de água no solo e não houve 

resposta para as doses de P. 

Os tubos de vidro e de acrílico podem ser utilizados a campo e com auxílio de um 

escâner apropriado que passa dentro do tubo pode-se observar a dinâmica de raízes, este método 

conhecido por minirhizotrons (Santos Júnior et al., 2007). Os estudos de raízes são facilitados 

por esse método, e tem grande vantagem de utilizar imagens sem precisar destruir as amostras, 

como também não precisa separar as raízes do solo. Porém, manualmente é inviável avaliar as 

imagens, por isso utiliza-se aplicativos de análise de imagens e próprios para estudo de raízes 

para avaliar a dinâmica de raízes, os aplicativos possuem licença de uso livres, como o Safira®, 

ou licenças de uso pagas, como o WinRhizo® Tron, (https://www.plant-image-analysis.org). 

Este método foi utilizado em várias pesquisas para avaliar a dinâmica de raízes de vários tipos 

de plantas em diferentes solos ou tratamentos com fertilizantes (Machado; Oliveira, 2003; West 

et al., 2004; Pritchard et al., 2006; Ohashi et al., 2015). 
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Figura 5.  Estrutura de caixa de vidro para estudo da dinâmica de raízes de plantas de Ciperacea. 
(Busch, 2006). 
 

Outros métodos 

Força de fixação da raiz 

São estudos relacionados a capacidade de fixação e colonização do solo, dando ideia de 

como as raízes romperam as camadas do solo. Esses tipos de testes são fáceis, rápidos e baratos 

de serem realizados, devendo ser rotina na avaliação entre cultivares, pois um cultivar com uma 

maior força pode ter rompido camadas adensadas ou compactadas, ter tido uma colonização 

mais segura do solo. Isto pode ser visto como qualidade das plantas cultivadas, que foram 

melhoradas pelo homem e perderam parte dessa capacidade, enquanto desvantagem como em 

plantas invasoras. A aparelhagem envolvida seria uma simples máquina que puxaria a planta do 

solo, medindo a força necessária para arrancá-la. Nesse método, a estrutura e o conteúdo de 

água no solo, no momento da amostragem são fundamentais na avaliação dos resultados. O 

melhor momento da realização do teste é após uma chuva pesada ou irrigação (Böhm, 1979).  

 

Aglomeração de raiz 

Semelhante ao método anterior, ou seja, a observação do ancoramento da planta. 

Consiste, após a retirada da planta, verificar a massa de solo agregadas ou ainda presas a planta. 

É um método indireto da resistência de tensão de raízes, muito relacionado com o estádio de 

desenvolvimento da planta e maturação das raízes (Böhm, 1979). 
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Força de tensão das raízes 

Método que consiste em obter dados quantitativos das culturas cultivadas e a medição 

da força de tensão de raízes individuais. As raízes após lavadas e retirada todas as partículas de 

solo, são conservadas em uma solução a 10% de álcool ou 5% de formol. Depois são colocadas 

num simples aparelho de medição da força de tenção de raízes, instrumento constituído de duas 

presilhas, nos quais a raiz está presa, sendo um lado fixo, enquanto o outro é trazido em sentido 

oposto, até o rompimento da raiz (Böhm, 1979). Destaca-se a pesquisa Cofie e Koolen (2001), 

utilizando este método verificaram as raízes de faia-europeia (Fagus sylvatica L.) possuem, em 

geral, a tensão de raízes semelhante a fibra têxteis, rompendo-se de 8 a 20% para o alongamento 

de 10 para 400 mm. 

 

Método da sacola de malha 

Consiste na escavação de buracos de 30 cm de profundidade por 10 cm de diâmetro, 

nos quais são inseridos justamente uma sacola de malha, preenchida de solo, são colocados ao 

redor da planta. Após um período pré-determinado, as sacolas são retiradas e as raízes são 

separadas por meio de lavagem. Esse teste pode ser usado em larga escala e nesses sacos devem 

ser colocados diferentes tipos de solos, diferentes daquele no qual a planta está inserida, 

verificando a preferência da planta (Böhm, 1979).  

 

Pelo radiculares  

A rizosfera tem uma importância fundamental no estudo de raízes, pois é a área 

superficial de exploração dos pelo radiculares, responsáveis da absorção de água e adsorção de 

cátions. Apesar de pequenos, contribuem na ancoragem da planta no solo, pois estão 

entremeados na estrutura do solo. A maioria dos estudos com pelo radiculares usam substratos 

artificiais ou água ao invés de solo. Em estudos de campo, após a lavagem e separação das raízes, 

essas são colocadas em solução alcoólica para posterior observação em microscópio óptico e/ou 

eletrônico. Existe a possibilidade do cálculo da área superficial dos pelo, mensurando o diâmetro 

e comprimento dos mesmos (Böhm, 1979). Em um trabalho sobre o papel fisiológico dos 

gradientes de cálcio citoplasmático no crescimento de pelo radiculares, Bibikova e Gilroy (1997), 

utilizaram de imagem por radiometria para monitorar o Ca++, visualizando todo o 

desenvolvimento de pelo radiculares, desde sua iniciação, sucessão de crescimento e paralisação. 

Os autores realizaram a primeira observação antes da formação do pelo, ou seja, de 30 a 40 

minutos antes do início da emergência, observando-se o indicativo do inchaço local das células. 
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Uma vez iniciada, foi mensurado o crescimento, calculando-se um índice de crescimento. 

Processo com resultados rápidos e aplicáveis a dinâmica de nutrientes disponíveis no solo. 

 

Métodos de estudos microbiológicos   

Característica fundamental nas leguminosas, a formação de nódulos indica a simbiose 

com bactérias fixadoras de N do ar atmosférico, fornecendo-o para a planta hospedeira e para 

o solo. Os estudos de fixação de N podem ser sobre: época de nodulação, relacionado com a 

fenologia ou características ambientais; e das características intrínsecas ao nódulo (como forma 

e coloração interna). Para tanto, método como parede de vidro é recomendada. No campo 

microbiológico, tem-se os estudos de isolamento das estirpes bacterianas, determinação de suas 

espécies, simbiose com fungos micorrizicos, pragas e doenças radiculares (Böhm, 1979). 

A colonização de fungos micorrizicos (Glomus etunicatum) promoveram aumento  da 

massa seca e quantidade de raízes primarias e secundárias de milho, entretanto doses de P 

diminuíram a presença deste fungo na rizosfera (Bressan; Vasconcellos, 2002). A infecção por 

Bactérias fixadoras de nitrogênio influência a morfologia da raiz e atividade metabólica da 

mesma principalmente de hormônios como a citocianina (Miri et al., 2016). 

  

Método de Tennant   

O método Tennant (Tennant, 1975), conhecido também pelo método de intersecção, é 

utilizado para avaliar o comprimento das raízes. Neste método, coloca-se as raízes em uma 

bandeja com uma placa de vidro na parte inferior, com 1 cm de altura, e abaixo da bandeja uma 

folha de papel com malha de 1 cm x 1 cm, coloca-se as raízes limpas de solo na bandeja com 

um pouco de água, e conta-se as intersecções que as raízes com os quadrículos das malha. A 

seguinte equação é utilizada para gerar o comprimento de raízes. 

R = n/4 * N* G 

em que: R = comprimento das raízes (cm); n = π (pi), 3,1416; N = número de 

intersecções; e G = unidade da malha. 

A bandeja pode ser fotografada ou escaneada e utilizada as imagens para análise das 

intersecções. Imagens escaneadas de raízes de Eucalipto (Eucalyptus urophylla S.T. Blake) para 

estimar o comprimento radicular, sendo observado o comprimento de 27.968,9 km ha-1 de raízes 

finas (Witschoreck et al., 2003).  
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Método volumétrico     

O método volumétrico, mede-se o volume de raízes separada do solo, com auxílio de 

uma proveta graduado, geralmente de 1000 mL, desta forma, coloca-se as raízes amostradas 

dentro da proveta e verifica-se o deslocamento de água, o volume deslocada, será o volume de 

raízes em cm³, sendo 1 cm³ igual a 1 mL, considerando a densidade da água igual a 1 (Basso, 

1999). Este método prático e simples, e posteriormente ao volume, pode-se avaliar o 

comprimento e área de raízes medindo-se com régua graduada o comprimento. Santana et al. 

(2003) e Colombo et al. (2013) avaliaram o volume radicular de plantas de arroz e milho, 

respectivamente, pelo método volumétrico e descrevem que os volumes de raízes no solo foram 

influenciados pelo conteúdo de fósforo e alumínio no solo, nestas pesquisas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sistemas de estudo da dinâmica de raízes são largamente estudados e utilizados. A 

utilização de cada sistema depende do que se pretende avaliar em relação à dinâmica de raízes. 

O uso de cada sistema também depende de fatores extrínsecos ao estudo desejado como capital 

de investimento para a utilização de cada método. Todos os métodos descritos mostram grau 

de dificuldade de operacionalidade. Os equipamentos específicos empregados em cada método 

têm um custo elevado e demandam mão-de-obra. Estas dificuldades acabam dificultando o 

estudo da dinâmica de raízes em culturas anuais. Os métodos destrutivos, e manuais de estudos 

de raízes são utilizados pelo baixo custo de equipamentos. Os métodos não destrutivos das 

amostras e por imagens são os melhores para avaliação da dinâmica de raízes. Em função da 

evolução tecnológica, a captura de imagens de raízes foi facilitada, e aplicativos foram 

aperfeiçoados para avaliar os parâmetros radiculares das raízes.  
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INTRODUCTION  

Producers and researchers have always been interested in increasing the economic value 

of horticultural crops (Casanova et al., 2007; Consonni et al., 2019). Vegetables make a major 

nutritional contribution to the human diet, hence their widespread consumption worldwide, 

thus stimulating their production. Within these vegetables, the great acceptance and importance 

of tomato (Solanum lycopersicum L.), bean (Vicia faba L.), pumpkin (Cucurbita maxima) and 

cucumber (Cucumis sativus L.), places them in a prominent place (FAOSTAT, 2018). 

One of the objectives of agriculture is the constant supply of vegetables, and for the 

achievement of this purpose in the houses of postures or nurseries is of vital importance to 

achieve a high germination and survival of the seedlings. 

For the growth of a seedling it is necessary that the germination of the seeds occurs 

initially. This process includes a set of stages by which the embryo, which is in a state of latent 

life within the seed, resumes its growth and develops. For the germination of a seed three 

conditions must be fulfilled, that the embryo is viable, that the external factors are favorable 

and that the germination of internal form is not prevented (Courtis, 2013).  

In agriculture, the effects of the application of magnetic fields (MF) on plants have been 

evident. The MF by direct exposure and through magnetic treatment to the water used for 

irrigation. (Carrejo, 2015). In several horticultural crops this methodology has been applied to 
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accelerate the germination and growth of plants, due to the favorable morphological and 

physiological changes it produces (Maffei, 2014; Maffei, 2018).  

The use of magnetic inductions between 125 and 250 mT has favoured seed 

germination, vigour, growth, morphological characteristics, yield and the production of 

secondary metabolites (Dubois et al., 2007; Torres et al., 2008; Martínez et al., 2009; Dubois et 

al., 2012; Dubois et al., 2016; Yusuf et al., 2016; Ferrer-Dubois et al., 2018; Boix et al., 2019; 

Hozayn et al., 2019; Yusuf et al., 2019). According to studies of Pang (2014a), water under 

magnetic treatment is considered to be easy to apply and to have less impact on the 

environment.  

The objective of this research was to determine the effect of the application of 

GREMAG® technology on seed germination and the survival of seedlings of bean, tomato, 

pumpkin and cucumber. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The experiments were carried out in the Basic Unit of Cooperative Production "Luis 

Manuel Pozo Nápoles", Santiago of Cuba, Cuba. Bean (Vicia faba L. var. Lina), tomato (Solanum 

lycopersicum L. var. HA-3105), pumpkin (Cucurbita maxima) and cucumber (Cucumis sativus L. var. 

SS-5) were used. The seeds used had a good phytosanitary status and were supplied by the 

Provincial Seed Laboratory of the Ministry of Agriculture (MINAG), in Santiago of Cuba.  The 

standards established by the Manual of Procedures for the Official Certification of Seeds were 

considered (FAO, 2016). 

For the experimentation we used the methodology of treatment with static magnetic 

field (SMF) between 20 and 200 mT to the irrigation water, GREMAG®, which has been used 

in other plant species with excellent results. The techniques to follow for the conventional 

reproduction were carried out according to the recommendations of conventional methods of 

specialists of the Ministry of Agriculture of Cuba (Casanova et al., 2007). 

The seeds (60) of each plant species were sown in polyfoam trays and one seed per 

alveolus was deposited. The physical-chemical characteristics of the substrate were determined 

at the Center for the Study of Biotechnology (CEBI), of the University of Oriente, in Santiago 

of Cuba. The determination of pathogenic agents was determined at the Provincial Plant Health 

Laboratory in Santiago of Cuba. During the experimentation, temperature and relative humidity 

measurements were made, obtaining average values of 32.1 0C and 72.2%, respectively, during 

the whole experimental period.   
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The seeds were divided into two experimental groups. One of them was irrigated with 

water treated with SMF between 20 and 200 mT with GREMAG® technology and the other 

group they were irrigated without water treated with static magnetic field (WMF, control), that 

is to say with running water. An external permanent magnet or SMF magnetizer was used for 

the magnetic treatment. This equipment was built in the CNEA and has a length of 20 cm and 

a magnetic induction between 20 and 200 mT. Magnetic characterization was performed by 

three different methods. The measurements were made with a Soviet Microweberimeter 

192041, with a relative error of less than 5%, with a Nuclear Magnetic Resonance equipment 

and with a 410 Gaussmeter Teslameter from Lakeshore. There was a high reproducibility 

between the three methods used.  

Irrigation was carried out twice a day for 20 minutes. An aerial microjet system was 

implemented, consisting of accessories such as an ITUR pump and a distributor system, 

controlled by valves that ensured that the irrigation was performed by sections. The flow of the 

pump was between 2.54 and 2.91 m3.h-1. The water speed was between 1.4 and 1.6 ms-1. A 

chemical analysis was performed on the irrigation water. 

A completely randomized experimental design was used with three replicates and the 

sample size was 30 for each of the replicates. 

The germination process of the seeds was evaluated with the method proposed by 

Deaquiz-Oyola et al. (2013). Observations were made daily. The seeds were evaluated as 

germinated and not germinated, from the fourth day. As an indicator of germination, we selected 

the moment when the embryos swelled, broke the cover of the seed and sprouted, when the 

cotyledonal leaves were noticed. The percentage of germination (PG) was determined according 

to the following equation: 

 

𝑃𝐺 =
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑝𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑒𝑑𝑠
∗ 100          (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 1) 

 

In order to determine the survival of the seedlings, daily observations were made for 15 

days on all plant species. Survival was used to determine the percentage of live plants with 

respect to the number of plants initially established. The seedlings that could not be established 

and died were determined in each treatment. The percentage of survival (PS) was evaluated with 

the equation proposed by Linares (2005): 

𝑃𝑆 =
𝐿𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠

𝐿𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 + 𝐷𝑒𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠
∗ 100     (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2) 
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Statistical Analysis 

The obtained data were evaluated statistically to know their normality through the 

Kolmogorov - Smirnov Test. The results were expressed in the arithmetic mean, as a measure 

of the central tendency; and the standard error of the mean, as a measure of dispersion. The T-

Student Test was used with a probability level of 95%. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

By analyzing the physical-chemical characteristics of the substrate it was determined that 

it was formed by a mixture of soil and organic matter in a ratio 3:1 (v.v), P205 (49 mgL-1), K2O 

(55.2 mgL-1) and MgO (12.09 mgL-1).  Electrical conductivity was at 3 mS.m-1 and pH at 6.4. No 

pathogens (bacteria, nematodes, or fungi) were detected in the substrate used.  

 In the chemical analysis carried out on the irrigation water, a pH value of 7.87 was 

determined and the electrical conductivity was 0.25 mScm-1.  Table 1 shows the values of the 

chemical elements determined in the irrigation water of the seedlings. 

 

Table 1: Chemical analysis of irrigation water. 
Chemical compounds  Chemical comp   Concentration (mgL-1) 

Na++ 12.42 

Ca++ 25.60 

Mg++ 6.72 

KI 4.68 

HCO3 73.20 

Cl- 17.75 

SO4
++ 9.61 

CO3
- 18 

 

The evaluation of the germination percentage showed an unequal response between the 

seeds of all plant species in the different experimental groups (Figure 1). 
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Figure 1. Percentage of germination of pumpkin, bean, cucumber and tomato with different 
treatments in the irrigation water. The bars show the mean values and the standard error of a 
representative experiment of three independent repetitions. Symbol * indicates statistically 
significant differences between the experimental groups, p<0.05 (T- Student). 
 

It can be considered that in the results obtained an adequate survival was achieved in 

the plants of the experimented species. In all plant species a higher percentage of germination 

was obtained in the experimental group that received the magnetic treatment in the irrigation 

water, with respect to the seeds of the control group (WMF), irrigated with running water. 

Statistically significant differences were obtained (p>0.05) for pumpkin, beans and cucumber. 

Seeds irrigated with water treated with SMF had a higher percentage of germination (96 %), 

while 93 % was obtained in the seeds of the control group (WMF). It can be deduced that there 

was a stimulating effect of the SMF used in the seeds of the experimental group, which allowed 

a higher percentage of germination. The greatest difference between the two experimental 

groups tested occurred for beans, where the increase in germination was in the order of 25 % 

in favor of magnetic treatment to the irrigation water, with statistical differences (p>0.05) 

(Figure 1). 

The germination stage is very important due to the direct impact on plant density. There 

is water imbibition; synthesis and activation of enzymatic systems; degradation of reserve 

substances and elongation of embryonic cells and emergence of radicle (Courtis, 2013). The 

ions in the soil or water can be considered to have acted as a stimulant for the seeds in the 

germination stage. (Goykovic et al., 2014). Apparently, the seeds that received the magnetic 
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treatment of the water made a greater absorption of the water and the nutrients. The embryo is 

constituted by meristematic tissue, which presents within its characteristics an active mitosis, 

activated with the treatment and directly influencing the development of the seed and of the 

plant in general sense. Everything seems to indicate that the water treated with SMF contributed 

to accelerate this process of cell division and the subsequent stage of cell differentiation, where 

adult tissues were formed during the growth of the plant. 

The results of this research are related to those obtained by several authors. It is 

suggested that SMF is probably responsible for better activation of respiration and energy 

metabolism in seeds, which correlated with increased germination percentages. Torres et al. 

(2008), determined increases in the germination percentage of the seeds of Oryza sativa L. (rice) 

and Solanum lycopersicum L. using 10 and 15 mT of MF.  

On the other hand, De Souza et al., (2010), germinated seeds of Solanum lycopersicum L. 

(cv. Lignon) with MF of 160 and 200 mT per minute and obtained an increase in the germination 

percentage. In studies carried out by Grewal et al. (2011) in Pisum sativum L. (pea) and Cicer 

arietinum L. (chickpea), water treated with SMF produced an increase in the percentage of 

germination with an induction range between 3.5 and 136 mT.  

The investigations of Feizi et al. (2012), confirmed that seeds of this species treated with 

25 mT magnetic induction for 5 minutes experienced the effect of biostimulation in the early 

stages of germination and growth. 

According to Najafi et al. (2013) in Apium graveolens (celery) and Phaseolus vulgaris (beans), 

there was a significant increase in seed germination rate, in the emergence rate and growth of 

roots and stems, with magnetic field of 1.8 mT. The reports exposed by Samani et al. (2013), 

describe that the exposure of seeds of Cuminum cyminum (cumin), to different intensities of MF 

significantly increased the germination percentage. 

On the other hand, Jedlička et al. (2014) in their study indicated a reduction of the 

germination period of Solanum lycopersicum L. seeds treated with SMF to a magnetic induction of 

20, 40 and 60 mT. At the same time, the results obtained by Aguilera et al. (2016), demonstrated 

the positive effect of the application of magnetic treatment to water with an induction of 120 

mT, during irrigation in the production phase of seedlings of the same plant species. Irrigation 

to Cucumis sativus L. seeds with 40 mT SMF for one hour carried out by Shahin et al. (2016), 

revealed a rapid germination.  
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Figure 2. Survival percentage of pumpkin, bean, cucumber and tomato with different 
treatments in the irrigation water. The bars show the mean values and the standard error of a 
representative experiment of three independent repetitions. Symbol * indicates statistically 
significant differences between the experimental groups, p<0.05 (T- Student). 
 

Figure 2 shows the results of the survival percentage of the four investigated plant 

species. It can be considered that in the results obtained an adequate survival was achieved in 

the plants of the experimented species. In the bean, cucumber and tomato seedlings, in which 

the magnetic treatment was used in the irrigation water, the survival percentage was higher with 

respect to the seedlings of the control group. There were statistically significant differences 

(p<0.05) between the experimental groups of each of the plant species. In beans, 100 % survival 

was achieved in the group to which water treated with SMF was applied, while 91.4 % was 

obtained in the plants of the control group. It can be assumed that seeds irrigated with SMF in 

irrigation water greatly enhanced their potential for adaptation and ability to survive by being in 

the presence of water excited by the application of SMF.  Therefore, they developed better 

qualities in this first stage of their growth, and this increase in their adaptive power could favor 

the transplanting of these seedlings to field conditions. 

In Cucurbita maxima, the same survival value (88 %) was obtained for the two 

experimental groups. Therefore, the application of the SMF in the irrigation water did not 

stimulate the survival of the seedlings in this species.  

Different researchers have verified that with the application of MF to the water, 

physical-chemical changes occur, in addition to alterations in the hydration of ions. Pang et al. 
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(2012), stated that devices for the magnetic treatment of water generate a rupture of the 

molecular structure of water. Together with the MF it produces, the gradient of magnetic 

induction and the polarity (Pang et al. 2013).  

When water circulates through a MF, a Lorentz force is exerted in the opposite direction 

on each charged particle. The fact that protons or hydrogen ions are transferred along the bond 

chains of the hydrogen ring to form a current of protons under the action of this MF force is 

controversial.  (Pang et al., 2012). At the same time, Wang et al. (2018), reported modifications 

to the water, stating that it is magnetized or disturbed, which affects various physiological 

processes in plants. This water is better assimilated by the cells, affecting the different potentials 

established in this process. The intensity of the flow of water towards the interior of the plant 

is favoured more quickly than in normal conditions, due to the activation of the cellular 

transport mechanism by osmosis. From these are derived the direct and indirect effects on the 

growth and productivity of crops, related to greater efficiency in irrigation and water use (Maffei, 

2014).  

It is suggested that this water be better assimilated or absorbed by the cells, and may 

affect the different potentials that are generated in that process. Therefore, it was possible to 

favor the intensity of the flow of water and minerals into the plant. All of which probably 

favored the transport routes of nutrients and soluble substances in seeds and seedlings irrigated 

with water treated with SMF. 

In vitroplants of the orchid species Spathoglottis plicata the use of magnetically treated water 

favored the percentage of survival in more than 85% during the acclimatization stage, according 

to the reports of Aguilera et al. (2018).  

MF has been shown to have positive effects on protein synthesis, cell proliferation, 

biochemical activity, respiration rate, enzyme activity, nucleic acids and growth rate. At the same 

time seed treatment with magnetic field increases seed germination and improves seed quality. 

Positive effects of SMF on the germination of seeds of several plant species have been reported. 

(Ulgen et al., 2017). It has been suggested that the seeds in the presence of a MF, swell and the 

activity of its auxins increases. In addition, the rate of respiration is stimulated and as a result 

germination is faster, generating seedlings more resistant to stress (Nyakane et al., 2019). 

Experiences with water for irrigation treated with SMF indicate that the percentage of 

germination of the seeds is much higher, while the germination time decreases. The speed of 

development is accelerated, the vigour of crops is increased and production is increased.  The 

quality of the products is improved and there is a reduction in the volume of water used for 
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irrigation. These advantages raise the hypothesis of a better use of moisture by plants, greater 

effectiveness in absorbing nutrients and reduced evapotranspiration in crops.  

Several hypotheses have been put forward which try to explain the biological action of 

the MF (Zhang et al., 2017). These influence the cellular functions, however, it is complicated 

to establish the mechanism of interaction with living cells by all the factors that can affect 

(Albuquerque et al., 2016; Maffei, 2018), although the Guide of the International Commission 

on Ionizing Radiation Protection on MF exposures should always be considered 

(INTERNATIONAL, 1998). In a general sense, there was a better adaptation to the 

environmental conditions and with it a greater survival in the seedlings irrigated with water 

treated with SMF. 

 

CONCLUSIONS  

The application of GREMAG® technology accelerated the process of germination of 

seeds in the houses of postures and a greater survival of the seedlings in three of the four species 

investigated. The potential of adaptation of the seedlings irrigated with water treated with SMF 

in the irrigation water was promoted, which developed better qualities for survival and were 

ready in less time to be transferred to the houses of protected cultivation or to the nurseries 

where they continued their growth. A greater number of plants was achieved in a shorter period 

of time. Production costs were reduced due to a reduction in the cultural, material and human 

resources needed at this stage of agricultural work. The use of GREMAG® technology does not 

contaminate water, air, soil or personnel. It is a solution that corresponds to the current 

requirements of environmental protection and agricultural development. 
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INTRODUCÃO 

A construção civil pode ser considerada como o setor mais relevante para o 

crescimento industrial e econômico do Brasil. Por meio de suas atividades, encontra-se em um 

estado em que todo e qualquer mecanismo produtivo deve estar diretamente relacionado ao 

desenvolvimento sustentável, minimizando assim, a degradação do meio ambiente (Pinto; 

Gonzalez 2005). 

Na contramão, a problemática do alto índice de impactos ambientais gerados pelos 

resíduos sólidos de obras, acarreta um empecilho para um desenvolvimento sustentável. O 

crescimento exorbitante dos grandes centros urbanos em conjunto com a falta de espaço para 

o manejo e destinação final dos resíduos são alguns dos grandes problemas enfrentados na 

indústria da construção civil (Silva, 2014).  

Dentre as atividades causadoras dos impactos ambientais na construção civil, a que 

requer maior atenção é a geração de resíduos sólidos, que podem ser denominados como 

Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC), ou também, Resíduos da Construção e Demolição 

(RCD), popularmente conhecidos como entulhos. Os RCC são advindos de algum tipo de 

serviço executado em construções, podendo ser, por exemplo: execução de novas obras, 

serviços de terraplanagem, reforma de edificações existentes e demolições (Junior, 2007). 

                                                             
1 Departamento de Engenharia Civil, Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Rua Prof. Dr. Renato 
Figueiro Varella, Parque Municipal Mário Viana, CEP: 78690-000, Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil.  
* Autor de correspondência: erica.c3@hotmail.com  
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Estudos realizados em algumas cidades do país, constataram que os RCD podem 

representar cerca de 50% da massa total dos resíduos sólidos urbanos gerados nos municípios. 

Considerando esse alto percentual, nota-se que o gerenciamento adequado para tais resíduos é 

de suma importância. Porém, na prática, o mesmo apresenta deficiências, uma vez que muitos 

municípios não dispõem de lugares apropriados para a destinação final do grande volume 

gerado, comprometendo a qualidade de vida da população, causando sérios danos ambientais 

(Marques, 2007). 

Visando o melhoramento ambiental dos municípios, os órgãos responsáveis pela 

gestão ambiental possuem o encargo de criar e implementar a política local do meio ambiente, 

atuando em conjunto com os órgãos estaduais e federais, conforme o artigo 23 da Constituição 

Federal de 1988 (Wiens; Hamada, 2006).  

Uma das políticas relacionadas à gestão dos resíduos no Brasil é regulamentada pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e suas resoluções implantadas estabelecem 

algumas determinações, as quais intitulam os geradores de resíduos como sendo os responsáveis 

pela gestão de seus próprios resíduos, os quais devem serem quantificados, armazenados, 

transportados e conduzidos para os devidos locais de descarte, para que possam ser reutilizados 

ou depositados em locais especificados pelo regimento da norma (Ferreira et al., 2014). 

Levando em consideração o exposto, a presente pesquisa pretende identificar e 

caracterizar os resíduos oriundos da construção civil no município de Nova Xavantina – MT, 

propondo medidas minimizadoras e elaborando um plano de descarte correto dos entulhos 

gerados visando orientar a população e os órgãos públicos pela busca de uma melhoria no 

gerenciamento dos RCD a fim de amenizar os impactos socioambientais causados. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização do Local de Estudo 

 A pesquisa foi realizada no Município de Nova Xavantina – MT que está localizado ao 

Leste de Mato Grosso, no Médio Araguaia, às margens do Rio das Mortes na área da Amazônia 

Legal, considerado como GEO-CENTRO do Brasil, segundo a Prefeitura Municipal de Nova 

Xavantina. Ainda dispõe de uma dimensão territorial de 5.566,29 km², ficando a 14º e 16º abaixo 

da linha do Equador e nas longitudes 51º e 54º a Oeste de Greenwich. O clima do local é 

semiúmido tropical, com estações definidas de verão e chuvas e temperatura média de 28º graus. 

A população registrada pelo último censo realizado pelo IBGE em 2010 é de 19.643 pessoas, 

com uma população estimada para 2018 de 21.231 pessoas. 
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Caracterização do Empreendimento 

Para efetivação da quantificação e qualificação dos resíduos, escolheu-se uma edificação 

comercial térrea com 1260 m² de área de terreno, e 1200 m² de área construída situada no centro 

do município de Nova Xavantina – MT. O proprietário e engenheiro responsável pela 

construção possibilitaram a pesquisa, porém sem identificação do endereço da mesma. A 

edificação construída é do tipo construtivo de alvenaria convencional, destinada para 

estabelecimento comercial, constituída por: Salão principal, um escritório, um banheiro social, 

um lavabo, uma cozinha e cinco provadores. 

 

Coleta de Dados 

 Foi elaborado um questionário destinado ao Secretário de Obras da prefeitura de Nova 

Xavantina-MT, contendo 12 perguntas para analisar a gestão de resíduos implantada no 

município. 

1. Quem faz a coleta dos resíduos? 

2. Os caminhões/caçambas utilizados são do município? Quantos operam? 

3. Onde os resíduos são depositados? 

4. Qual é a área em que os resíduos são dispostos? 

5. Alguma documentação é gerada? Qual? 

6. Quem é responsável pela fiscalização? 

7. É realizada a quantificação dos resíduos? Como? 

8. Qual a quantidade de resíduos gerados pelo município? 

9. Quais os problemas enfrentados pelo município na gestão dos resíduos? Quais suas 

falhas? Existe algum ponto positivo? Se sim, qual? 

10. Alguns dos materiais recolhidos são reciclados? Se sim, para qual finalidade? 

11. Existe alguma campanha de incentivo para reciclagem deste tipo de resíduos no 

município? 

12. Existe alguma área para a instalação de aterro? Se sim, onde? 

 

A qualificação dos resíduos do empreendimento foi obtida por meio de observação e 

posteriormente transformada em gráfico.  

Para obter a quantificação dos entulhos gerados na edificação, caçambas foram 

contratadas pelos responsáveis da obra, sendo de empresas terceirizadas, a fim de armazenar os 

resíduos originados durante a execução da obra. As caçambas totalizam um volume de 5 m³ 

com capacidade para 8000 kg, sendo utilizadas desde o início da construção até a disposição 

final dos resíduos de construção e demolição (RCD’s). Dessa forma, o volume total de entulhos 
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que a construção produziu, foi obtido através da quantidade de caçambas retiradas do local, 

considerando para efeito de estudo que todas as caçambas atingiram seu volume máximo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Qualificação dos Resíduos 

De acordo com o que foi apresentado no capítulo de procedimentos metodológicos, o 

Gráfico 1 representa os valores em porcentagem em relação aos resíduos gerados nas diferentes 

etapas de construção. 

 

 

Gráfico 1: Porcentagem (%) de RCD. 
 

Analisando o respectivo Gráfico, observa-se que a etapa que obteve maior geração de 

entulhos foi a oitava (instalações em gerais) apresentando porcentagem de 5,95%, devido aos 

diversos recortes realizados nas paredes já rebocadas para a passagens dos eletrodutos, e 

também restos de aparas de todos os materiais utilizados. 

As etapas construtivas que não apresentaram nenhum resultado estão relacionadas:  a 

etapa de demolição, remoção e retiradas; e a etapa de carga, descarga e transporte, sendo 

representadas no gráfico respectivamente, devido ao empreendimento ser uma construção nova 

não havendo, portanto, execução de demolição. 
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Qualificação dos Resíduos 

A caçamba utilizada para o armazenamento dos entulhos gerados no empreendimento 

possui um volume de 5 m³ com capacidade de carga de 8000 kg. A Tabela 1 a seguir apresenta 

a quantificação do presente estudo: 

 

Tabela 1. Quantificação dos resíduos.  
Quantidade retirada (unidade) Volume total (m³) Carga total de entulho (kg) 

13 65 104000 

Sendo assim, nota-se que a quantidade de entulho retirado do local é considerada 

alarmante, visto que a obra é de construção a qual não necessitou de demolições, remoções e 

retiradas. 

 

Local do Descarte dos Resíduos da Construção Civil em Nova Xavantina - MT 

Por meio do estudo realizado, foi possível verificar que os resíduos gerados pela 

construção civil no município de Nova Xavantina – MT são indevidamente depositados em um 

lixão a céu aberto na cidade, o qual se localiza a 5 quilômetros do centro urbano. Esses entulhos 

são descartados juntamente com os demais resíduos produzidos pela sociedade tais como: 

orgânicos, radioativos, entre outros, não ocorrendo nenhum tratamento específico antes do 

descarte, nem mesmo no local disposto.  

A Figura 2 representa alguns dos resíduos que são descartados de forma incorreta no 

lixão do local em estudo, sem qualquer separação dos mesmos. 

 

 
Figura 1. Entulhos depositados de forma inadequada no lixão juntamente com demais resíduos. 

 

Sugestões de Melhoria para o Canteiro de Obras do Empreendimento 

Na obra estudada, o estoque dos materiais era realizado dentro da própria construção e 

de maneira inadequada. Pode-se perceber a desorganização na disposição dos agregados, que 
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ocasionam grandes perdas as quais poderiam ser evitadas com o armazenamento correto em 

baias. Os tijolos estavam expostos ao chão sem nenhum tipo de proteção, os quais muitas vezes 

perdem suas propriedades físicas, causando quebras de suas arestas e rachaduras. Tubos 

dispostos de forma inadequada, podendo ocasionar a quebra dos mesmos, bem como acidentes 

com os operários. Além das perdas e possíveis acidentes, essa desorganização pode acarretar 

uma visão negativa para os responsáveis das obras. 

Para o armazenamento dos blocos cerâmicos, recomenda-se uma altura máxima devido 

ao empilhamento de 1,40 metros, os quais devem estar cobertos por uma lona/plástico, e a fim 

de evitar eventuais quedas quando submetidos as pilhas. Para a estocagem de sacos de cimento, 

argamassa e cal, o ambiente deve ser fechado, evitando a passagem de umidade. Os sacos 

precisam estar devidamente isolados do chão e de paredes, empilhando-os em cima de pallets 

com uma quantidade máxima de 10 sacos de cimento e argamassa, e 15 sacos de cal. As areias 

e as britas necessitam ser depositadas em locais de melhor acesso com altura máxima de 1,50 

metros, as quais não podem ter contato direto com o solo, com delimitações nas laterais com 

objetivo de evitar que haja a perca desses materiais ou a mistura das mesmas com resíduos, terra 

e outros elementos, devido as ações das chuvas. 

Os entulhos gerados pela obra devem ser depositados em um lugar específico para esse 

fim, como por exemplo, as caçambas basculantes. Essas caçambas precisam estar próximas ao 

local da obra, de forma que o acesso a ela seja facilitado e que possibilite a entrada do caminhão 

de coleta. 

De acordo com a NR - 18, o canteiro de obras deve estar sempre organizado, limpo e 

livre para que a circulação não seja comprometida e nem prejudique o bom andamento e a 

segurança da obra. 

 

Figura 2. Proposta de arranjo físico de canteiro de obras. 01 – Milheiro de tijolos; 02 – Telhas 
cerâmicas; 03 – Areia fina; 04 – Areia grossa; 05 – Cascalho; 06 – Betoneira; 07 – Contêiner 
para armazenamento de documentos, cimentos e equipamentos; 08 – Central de corte e dobra 
de armaduras; 09 – Caçamba para depósito de entulhos. 
 

A Figura 2 apresenta uma proposta de arranjo físico do canteiro de obras, cujo layout 

está organizado com melhor adequação do armazenamento dos insumos visando o melhor 
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transporte dos mesmos no canteiro, evitando maiores movimentações, bem como a 

minimização do desperdício, resultando em uma construção mais enxuta. 

 
Sugestões de Melhoria para a Secretaria de Obras 

O formulário foi elaborado visando coletar dados sobre a gestão dos resíduos oriundos 

do município de Nova Xavantina – MT, como citado nos procedimentos metodológicos, 

realizando-se uma entrevista com o Secretário de Obras, cujas respostas mais relevantes serão 

discutidas a seguir. 

Analisando as respostas obtidas pelo Secretário de Obras do município de Nova 

Xavantina – MT, constata-se um dos primeiros problemas advindos da gestão dos resíduos: a 

área de destinação final dos RCD inadequada. O item 3 refere-se ao assunto, o qual relata que a 

disposição dos entulhos é realizada no lixão a céu aberto localizado na cidade em estudo. Sendo 

assim, destacamos a importância da implantação de aterros ou usinas de reciclagem para que os 

resíduos gerados possuam destinação final correta sem causar impactos ao meio ambiente, 

evitando problemas futuros.  

No item 6, aborda-se o tema sobre a fiscalização referente ao descarte, e conforme a 

resposta percebeu-se que não há qualquer tipo de fiscalização nesse quesito, apenas há a 

realização do monitoramento da área e a limpeza do lixão para evitar excesso de entulhos 

acumulados. Com isso, recomenda-se que a Prefeitura elabore um SELO, conforme a Figura 3, 

como forma de fiscalização, cujo intuito é identificar as empresas e obras que se comprometem 

na realização da triagem dos resíduos no próprio local, facilitando assim, a coleta e, 

consequentemente, o transporte para as usinas de reciclagem a qual será a destinação final, onde 

os mesmos serão transformados em matéria-prima para utilização em outros fins. 

 

Figura 3.  Selo. 
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O tópico 7 salienta também sobre os problemas enfrentados pela gestão do município, 

referindo-se sobre a maneira de como os resíduos são quantificados. Através da coleta de dados, 

nota-se que não existe qualquer tipo de separação dos resíduos antes de sua quantificação. Como 

visto no parágrafo anterior, a separação facilita a remoção e o encaminhamento à destinação, 

além de garantir qualidade dos resíduos e a organização do canteiro de obras. 

As respostas dos itens 10 e 12 apresentam duas soluções para a problemática enfrentada 

pelo município de Nova Xavantina – MT. Durante o desenvolvimento do trabalho, houveram 

mudanças em relação ao descarte dos resíduos sólidos realizado inadequadamente. Um dos 

objetivos a serem proposto nesse trabalho inicialmente, era realizar um plano de descarte correto 

para que os entulhos coletados não causassem impactos ambientais extremos. Após a coleta de 

dados realizada na Prefeitura Municipal, obteve-se informações satisfatórias para a destinação 

de alguns tipos de resíduos, não sendo ainda os oriundos da construção civil. 

Uma empresa terceirizada de reciclagem foi implantada em Nova Xavantina – MT, a 

qual tem o intuito de recolher materiais recicláveis tais como: papelão, plástico, vidro e 

encaminhá-los para outras cidades para serem transformados em matéria-prima. A Prefeitura 

está com um projeto de instalar uma recicladora no próprio lixão para realizar a separação dos 

materiais in loco, reintroduzindo-os no ciclo produtivo, visando melhoria ao município. 

Características vantajosas podem ser citadas devido a esse procedimento adotado, tais como: 

redução do consumo de recursos naturais, diminuição do volume de lixo e diversas 

oportunidades de empregos. 

 Outra solução implantada durante a pesquisa, foi a parceria realizada entre o munícipio 

de Água Boa – MT, localizado a 86 km, e o de Nova Xavantina – MT na elaboração e instalação 

de um aterro sanitário, o qual será construído em Água Boa com finalidade de armazenar os 

resíduos oriundos dos municípios envolvidos. Essa parceria favorecerá no ponto de vista 

ambiental e social, pois esse local terá uma preparação com uma cobertura do solo a fim de 

evitar a contaminação do mesmo, conservando o meio ambiente, além de proteger a saúde 

humana de doenças proliferativas. 

 

CONCLUSÕES 

Apesar do setor da construção civil ser considerado um dos maiores geradores de 

resíduos, práticas estão sendo desenvolvidas visando a amenização dessa problemática e 

enfatizando a proteção ao meio ambiente. Sendo assim, por meio desta pesquisa, conclui-se que 

algumas dessas práticas estão sendo implantadas no município de Nova Xavantina – MT tais 

como: utilização de aterros sanitários para a realização do descarte final dos entulhos visando 
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seu tratamento adequado, não ocasionando assim, grandes impactos ao meio ambiente; outra 

prática realizada é a instalação de empresas recicladoras, as quais são responsáveis por recolher 

os materiais recicláveis,  para que os mesmos possam ser transformados novamente em matéria-

prima e reutilizados em diversos fins. 

Sabendo que uma única obra produz 13 caçambas de entulhos, o que equivale à 65 m³ 

de volume acumulado, uma quantidade consideravelmente elevada, a necessidade de realizar o 

controle na geração dos resíduos é de extrema importância, logo, é fundamental ter controle 

destes resíduos desde a concepção do projeto até a execução da obra. A concepção do projeto 

permite que possíveis equívocos possam acontecer durante a execução da obra por meio da 

compatibilização dos projetos arquitetônicos e complementares. Já o planejamento do canteiro 

de obras, bem como sua organização, permite a locação dos elementos em posição favorável 

aproveitando melhor o espaço existente no canteiro, além de facilitar o manuseio dos materiais, 

e consequentemente, evitar desperdícios.  

Tendo em vista todas essas práticas, sugere-se por fim, a criação e implantação de um 

SELO de fiscalização elaborado pela Prefeitura com intuito de identificar as empresas e obras 

instaladas no município para que as mesmas se comprometam na realização da triagem dos 

resíduos auxiliando na coleta e transportes para as usinas de reciclagem. 
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INTRODUÇÃO 

O cenário é preocupante, afinal a geração de resíduos não para e “[...] quanto mais à 

espécie humana se urbaniza, mais consome, desperdiça e polui” (Edwards, 2005). Edwards 

(2005) explica que o deslocamento do campo para o meio urbano e o desejo das pessoas por 

bens implica em minimização dos recursos naturais finitos, “pressão sobre o solo edificado, a 

água e as energias disponíveis, assim como sobre a capacidade de tratamento de águas negras e 

de resíduos”.  

Para Bomfim e Silva Júnior (2009), é notável o descaso com que os Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) são tratados nas cidades brasileiras, principalmente nos pequenos municípios. 

Geralmente, “a falta de investimentos e repasses da administração pública aliada à escassez de 

informação e do pouco reconhecimento da importância do gerenciamento sustentável leva os 

municípios a optarem pelo caminho mais fácil e menos oneroso economicamente”, não 

projetando as ações a longo prazo (Pena et al., 2016).  

As consequências de uma gestão negligente se maximizam quando se tratam de 

pequenos municípios e cidades turísticas.  Segundo Pena et al. (2016), os pequenos municípios 

são “[...] mais suscetíveis a não possuírem equipamentos adequados e redes de coleta”, logo, 

“[...] boa parte dos resíduos produzidos atualmente não possui destinação sanitária e 

                                                             
1 Arquiteto e Urbanista, Universidade do Estado de Mato Grosso, Especialista MBA em Gerenciamento de obras 
e qualidade na construção. 
2 Graduanda em Engenharia Civil, Universidade do Estado de Mato Grosso, Bacharela em Ciência da Computação 
e Especialista em Informática e Comunicação na Educação. 
3 Engenheiro Civil, Universidade Federal de Mato Grosso, Mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 
4 Engenheiro Civil, Universidade do Estado de Mato Grosso. 
5 Engenheira Civil, Centro Universitário Ingá, Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho  
* Autor de correspondência: alex_pilatti@hotmail.com 



 

 
160 

ambientalmente adequada, sendo [...] os resíduos depositados em vazadouros a céu aberto, os 

chamados lixões, em mais da metade dos municípios brasileiros” (Leite, 2012). Quanto às 

“regiões turísticas esses efeitos são mais intensificados, posto que o volume de resíduos 

comerciais e de origem pública é oscilante e crescente em épocas de grande atividade turística, 

como feriados e férias escolares” (Pena et al., 2016).  

Para as cidades eco turísticas que “[...] utilizam, de forma sustentável, o patrimônio 

natural e cultural, incentivam sua conservação e buscam a formação de uma consciência 

ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações” (Brasil, 2010a), Bomfim e Silva Júnior (2009) esclarecem que deve haver maior 

atenção no “tempo de permanência do lixo no logradouro público”, bem como espalhados nas 

trilhas, rios e praias devido à emissão de odores, poluição, riscos a saúde, proliferação de 

roedores e atração de moscas. Logicamente, “[...] o desafio da limpeza urbana não consiste 

apenas em remover o lixo de logradouros e empreendimentos, mas, principalmente, em dar um 

destino final adequado aos resíduos coletados” (Bomfim; Silva Júnior, 2009). 

Segundo Leite (2012) “qualquer transformação começa por um bom diagnóstico”, 

podendo influenciar na escolha assertiva para aplicação dos investimentos públicos, portanto, 

frente às questões supracitadas, o estudo se faz necessário para identificar às políticas de 

gerenciamento de resíduos presentes no município de Nova Xavantina – MT. Diante do 

diagnóstico, apresentado por meio de fluxograma, julga-se pertinente indagar: quais políticas 

mediadoras o Poder Público visa adotar para controlar a destinação final adequada do lixo? Os 

gestores buscam parcerias para minimização e tratamento dos resíduos?      

A pesquisa visa o desenvolvimento de um esquema de gerenciamento de resíduos 

compatível com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, lei nº 12.305 de 2010 (Brasil, 2010), 

apresentando alternativas para a formulação de medidas públicas até então inexistentes, 

abordando o reuso dos resíduos, de forma a reconduzi-los ao ciclo de consumo. Afinal, “as 

decisões políticas são de curto prazo e os sistemas naturais são de longo prazo”, contudo, “os 

danos de curto prazo exigem uma recuperação de longo prazo” (Edwards, 2005). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A pesquisa do tipo descritiva quantitativa foi realizada por meio de levantamento 

bibliográfico com investigações in loco em município do centro-oeste brasileiro para análise do 

gerenciamento de resíduos.  
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Nova Xavantina – MT possui população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2018) em 21.231 habitantes, sem contabilizar a população flutuante por ser 

uma cidade turística. Trata-se de um município localizado no Vale do Araguaia, a 653 km da 

capital Cuiabá, limítrofe com Barra do Garças, Campinápolis, Água Boa, Cocalinho e Novo São 

Joaquim (Figura 1). A economia é voltada a mineração, agropecuária e turismo. 

 

 
Figura 1. Localização de Mapa de Nova Xavantina – MT. Fonte: Os autores. 

 

Coleta de Dados 

O levantamento, realizado no segundo semestre do ano de 2018, teve aplicação de 

questionário junto ao Departamento Municipal de Estradas e Rodagens (DMER), em ponto de 

reciclagem independente e visita ao ponto de descarte dos resíduos (lixão), além da análise ao 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), dentre outras referências. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cenário da geração de RSU em Nova Xavantina – MT 

Identificou-se no município um cenário contrário aos preceitos corretos, não dispondo 

este de dados exatos, mas conforme levantamento no DMER a produção semanal de resíduos 

é cerca de 190 m³, aproximadamente 1,27 kg/dia/habitante, sendo a composição gravimétrica 

indicada no PMSB (2018) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos de Nova Xavantina – MT. 
Fonte: PMSB (2018). 

Componentes Fração da amostra (%) 

MO Matéria orgânica 42,00% 
Subtotal 42,00% 

 
Papel 

Papelão 12,70% 
Papel 7,20% 
Embalagem (Tetra Pack) 0,75% 
Subtotal 20,65% 

 
 
Plástico 

Plástico duro 1,75% 
Plástico mole – baixa densidade 2,88% 
Plástico fino (sacolas e outros) 14,07% 
PET (garrafas) 1,52% 
Subtotal 20,22% 

 
Metal 

Alumínio 0,91% 
Metal (ferroso) 0,90% 
Subtotal 1,81% 

 
Madeira 

Madeira natural (galhos e podas) 0,02% 
Madeira processada (serrada) 0,77% 
Subtotal 0,79% 

 
Vidro 

Vidro colorido 1,00% 
Vidro não colorido 0,64% 
Subtotal 1,64% 

Tecido Tecido (pano) 3,44% 
Subtotal 3,44% 

Rejeito Rejeito (fralda descartável e papel higiênico) 3,70% 
Subtotal 3,70% 

 
 
 
Outros 

Embalagens aluminadas 0,35% 
Borracha 0,60% 
Isopor 0,23% 
Outros resíduos tecnológicos (pilhas, 
lâmpadas, informáticas) 

0,10% 

Outros materiais (calçados, sombrinhas, 
espuma, etc) 

4,47% 

Subtotal 5,75% 

Total da amostragem 100,00% 

 

Constata-se que a maior parte dos resíduos são orgânicos, cerca de 42% do valor global, 

acompanhado do papel (20,65%) e do plástico (20,22%) – os demais itens da composição 

apresentam percentuais respectivamente menores. 

Segundo Keeler e Burke (2010), “[...] precisamos administrar o lixo de maneira tão 

inteligente quanto gerimos os recursos produtivos”, portanto, apurar os percentuais dos 

resíduos coletados favorece o correto planejamento dos RSU. Melo et al. (2009) ressalta a 

importância de conhecer a composição para então considerar “[...] investimentos em coleta, 

tratamento, disposição final e desenvolvimento de programas de gestão”. 

 



 

 
163 

 
Figura 2. Fluxograma do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Nova Xavantina – 
MT. Fonte: Os autores. 

 

O desdobramento de estratégias voltadas à gestão ambiental ocorre, segundo a NBR-

ISO 14.001, por meio de “[...] análise, identificação, verificação e avaliação dos aspectos, 

impactos e efeitos ambientais da empresa”. Conforme Backer (1995), para verificar 

oportunidades/prioridades, faz-se necessário o mapeamento da condição atual da situação, 

portanto, o fluxograma da Figura 2 é resultado do levantamento em campo realizado para 

otimizar o gerenciamento de resíduos no município de Nova Xavantina – MT, englobando o 

ciclo de vida do lixo composto pela geração dos diferentes tipos de resíduos, manejo, tratamento 

(reciclagem) e disposição final. 

 

Coleta Municipal 

Os RSU são coletados por uma equipe de oito pessoas por turno que trabalham em dois 

caminhões compactadores coordenados diretamente pelo DMER. As coletas são feitas, no 

mínimo, duas vezes por semana em cada bairro e realizadas nos períodos matutino e noturno, 

buscando favorecer os trabalhadores quanto às altas temperaturas registradas. 
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Após o caminhão atingir a capacidade máxima de 19 m³ é conduzido para disposição 

final dos materiais no lixão1 (Imagem 1) – esse processo acontece uma vez ao dia, 

esporadicamente duas vezes, dependendo da demanda.  

 

 
Imagem 1. Lixão. Fonte: Os autores. 

 
Impacto 

O descarte incorreto dos RSU, segundo Edwards (2005), “[...] limitam a disponibilidade 

de novos recursos, contribuem para o aquecimento global por meio de emissões de metano e 

constituem uma fonte de poluição da água, do solo e do ar” – fatores presentes no cotidiano 

dos moradores de Nova Xavantina – MT.  

Os danos quanto às proximidades do ponto de descarte dos resíduos, comumente 

denominado “lixão”, refletem em “[...] impactos sobre a saúde da população residente, a 

produção agrícola e a biodiversidade local” (Edwards, 2005). 

A deposição irregular causa degradação da paisagem, contaminação do lençol freático e 

dos rios, prejuízo à qualidade estética do ambiente, seja pelo lixo jogado na praia ou que está 

boiando sobre as águas, interferência no desenvolvimento dos animais e seu habitat natural e, 

consequentemente, perda do potencial atrativo, conclui Farias (2014).   

 

Sementes para a Quebra de Paradigmas 

Paralelo à realidade do município, um pequeno embrião se desenvolve: empresários 

cientes do valor econômico gerado pelo manejo adequado dos RSU investem na coleta dentro 

do descarte final (lixão) para processamento dos RSU2, não recebendo nenhum incentivo fiscal 

ou mesmo parceria com órgãos públicos. 

                                                             
1 “Depósito a céu aberto que não possui nenhum tipo de controle de entrada de materiais e pessoas, nem o preparo 
e a proteção adequada do solo” (Pena et al., 2016). 
2 Para este tópico não foi analisada a questão de lucros obtidos pelo processo da reciclagem, mas sim o volume de 
resíduos removidos do meio ambiente. 



 

 
165 

Em entrevista, o responsável pela empresa de reciclagem relata que são tratados em 

torno de 10 toneladas de materiais por semana, englobando papelão, plásticos (sacos e garrafas) 

e vidros de água ardente.  Esses materiais chegam ao local para processamento por meio de:  

(1) Aquisição no lixão – a empresa busca e paga as famílias que recolhem;  

(2) Recolhidos diretamente nos mercados – a empresa propicia um local para armazenamento, 

onde os colaboradores depositam os resíduos para a empresa coletar;  

(3) Adquiridos por terceiros que trazem o lixo ao local.  

Após essa coleta, os materiais são transportados até a empresa, separados conforme o 

tipo e armazenados em big-bag’s (Imagem 2), enquanto aguardam a prensagem – nem todos os 

resíduos são prensados, por exemplo, materiais como laminados, madeira, cartela de ovo, cartela 

de maçã e caixa de suco são descartados, pois já passaram por processos de reciclagem ou a 

empresa descrita não tem contato com outras empresas de reciclagem que recepcionem esse 

tipo de material. 

 

 
Imagem 2. Resíduos armazenados em big bag’s. Fonte: Os autores. 

 

Quanto ao manuseio dos resíduos, quatro pessoas se revezam entre a separação dos 

materiais, prensagem e acondicionamento, sendo um separando, um na prensa e dois auxiliares. 

As empresas funcionam em barracões com pátio para recepção e triagem, espaço para 

armazenamento dos big bag’s e locação da prensa. 

Para a prensagem, o papelão é molhado, enquanto os plásticos são separados de acordo 

com as cores (transparentes e coloridos). Das garrafas constituídas de Politereftalato de Etileno, 

popularmente denominadas garrafas PET’s, é necessário que seja retirado o ar de seu interior. 

O vidro não tem tratamento, só é estocado de forma a não acumular água. 

Papelão e plástico vão sendo prensados e preparados para comercialização (Imagem 3). 

Para a composição de um fardo de plástico com sacos e saquinhos utilizam-se de nove a dez big 
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bag’s; um fardo de plástico com garrafas PET’s utilizam-se de seis a sete big bag’s; e, um fardo 

de papelão é composto por sete big bag’s. 

 

  

Imagem 3. Fardos de papelão (a) e plástico (b). Fonte: Os autores. 
 

O destino final do material manipulado é Anápolis – GO, tendo o proprietário que pagar 

frete para um caminhão levar os fardos para esse outro processo de recuperação, por exemplo, 

o papelão que era descarte será moído e origina-se um material reutilizável. 

Verifica-se também o fechamento de um desses pontos de reciclagem, ficando dispostos 

no local maquinário e big bag’s cheios de materiais a serem tratados. Não se sabe a causa, 

entretanto, a falta de políticas de incentivo pode ter motivado a ação. 

 

Estudo do Processo de Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos de Nova Xavantina –MT 

Frente aos impactos significativos que o lixo causa ao meio ambiente, verifica-se a 

necessidade de mudança e a consequente aplicação da gestão integrada dos resíduos que, 

segundo Keeler e Burke (2010), inclui “[...] redução das fontes (também conhecida como 

prevenção de lixo), compostagem, incineração, reciclagem (reuso, reaproveitamento ou 

downcycling) e aterros sanitários” – conforme a PNRS, até o ano de 2015 os municípios deveriam 

implantar os aterros sanitários para viabilizar o monitoramento do lixo. 

A LMRDS Soluções Ambientais (2015) explica que a destinação final dos RSU deve 

ocorrer da seguinte forma: os resíduos orgânicos são empregados na compostagem, os resíduos 

recicláveis e vidros serão reutilizados e reciclados e somente vão para os aterros sanitários os 

rejeitos, materiais que não apresentam mais alternativas de uso.  

Com base no PMSB (2018) cerca de 54,3% dos RSU de Nova Xavantina – MT são 

potencialmente recicláveis e somente 3,70% são considerados rejeitos, evidenciando a 

importância do tratamento dos materiais. Portanto, um esquema para adequação do 

gerenciamento de resíduos no município foi realizado (Figura 3), dispondo das medidas 

indicadas por Keeler e Burke (2010) e acrescendo da trituração dos entulhos para o seu 

a) b) 
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reaproveitamento e também a coleta especializada para os resíduos de saúde, além de medidas 

de redução (uso de ecobags, evitar alimentos em embalagens plásticas, usar fraldas reutilizáveis, 

entre outros). 

Almeja-se com a reformulação dos padrões de consumo, descarte, coleta e 

reaproveitamento por meio da coleta seletiva e reciclagem, reduzir os custos e volumes, 

permitindo a expansão dos serviços de coleta de forma a atender as regiões periféricas e não 

somente as áreas centrais, sendo estas orientadas por mapas, definição de percursos, frequências 

e rotina de remoção dos resíduos do perímetro urbano, promovendo uma cidade mais limpa e 

atrativa ao turismo (LMRDS Soluções Ambientais, 2015).  

 

 
Figura 3. Esquema do Processo de Manejo desejado para os Resíduos Sólidos Urbanos de 
Nova Xavantina – MT. Fonte: Os autores. 

 

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que Nova Xavantina – MT é uma cidade sem gerenciamento de RSU, 

o que confronta o Plano Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece que os municípios devem 

elaborar um plano de gestão integrada de resíduos para ter acesso a recursos da União ou 

oriundos desta (Art. 18), sendo especificado na legislação o conteúdo mínimo para composição 

das ações estratégicas (Art. 19) – não eximindo do município a responsabilidade quanto a  

aterros sanitários devidamente licenciados e outros serviços de infraestrutura. 

Atualmente, quem faz a reciclagem trabalha de forma independente e o Poder Público 

não planeja uma mudança no cenário descrito. No entanto, faz-se necessário o surgimento de 

propostas que considerem uma responsabilidade compartilhada com planejamento desde 
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medidas de redução, geração, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição 

final dos RSU, conforme prerrogativas estabelecidas em lei.  

Como alternativa, a gestão municipal poderá implementar o PMSB1 e desenvolver 

políticas para a minimização do descarte de materiais, como compostagem, logística reversa e 

reciclagem – a reciclagem traz como prerrogativa a coleta seletiva que contribuiria com as 

empresas processadoras de resíduos por meio do aumento da demanda e, consequente, fonte 

de renda de mais pessoas envolvidas, beneficiaria o meio ambiente quanto à redução de lixo 

descartado incorretamente e para o Poder Público haveria um abatimento nos custos com 

transporte, já que as empresas de reciclagem se encontram mais próximas do que o lixão, o qual 

deveria ser substituído por aterro sanitário.  

Como fase inicial do processo, implementariam os locais de reciclagem para 

processamento dos RSU, sendo ponto de partida para uma gestão significativa que buscará 

estabelecer parcerias e aplicar políticas públicas voltadas à educação ambiental, atendimento dos 

preceitos legais, geração de emprego e renda e, consequente, manutenção do potencial turístico 

– tais ações devem ser revisadas periodicamente para aprimoramento.  

Toda essa mudança necessária no cenário de Nova Xavantina – MT deve ser tratada por 

meio de audiências públicas, sendo um processo democrático e transparente, na qual a 

população participa da tomada de decisões e contribui para tal transformação.   

Como sugestão para trabalhos, propõe-se a simulação de cenários futuros por meio de 

técnicas específicas que permitem verificar a projeção da quantidade de resíduos que serão 

descartados até determinado ano e se o lixão comportaria tal demanda. Se parte dos RSU fossem 

destinados a reciclagem, quanto o Poder Público economizaria? E quantas famílias poderiam 

ser beneficiadas? Descrever o processo de elaboração, aprovação e aplicação do plano de gestão 

de resíduos sólidos e realizar também um comparativo dos reflexos a saúde coletiva antes e após 

a adoção de tais medidas. 
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Capítulo 15 

 

Conservação e manutenção de estradas não 
pavimentadas: estudo técnico da Rodovia MT – 448 

 

Luiz Fernando Hencke1

João Augusto Dunck Dalosto1 

Hevrli da Silva Carneiro Pilatti1* 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, as rodovias apresentam um significativo papel socioeconômico, uma vez que 

são através delas que há ligações de escoamento da produção agropecuária e industrial, bem 

como integração entre a população das áreas urbanas e rurais (Silva et al., 2009). 

A princípio as estradas rurais em sua maioria foram criadas pelos colonizadores de forma 

inadequada, muito delas originadas de pequenas trilhas e caminhos, estas apresentando traçados 

que se interligam entre locais dos quais os solos possuem baixa capacidade de suporte (Fattori, 

2007). 

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – 

DER/SP, as estradas não pavimentadas ou também conhecidas como estradas de terras, são 

aquelas que não possuem nenhum tipo de revestimento betuminoso ou camada de cimento 

Portland. São consideradas de baixo custo tanto para execução, quanto em questão de 

manutenção (DER/SP, 2012).  

No Brasil, segundo dados ratificados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte (DNIT), cerca de 80,3% (1.359.043,3 km) consiste de estradas não pavimentadas no 

país e apenas 12,1% (203.943,3 km) constitui da malha rodoviária pavimentada. No quesito de 

rodovias que estão em estados de planejamento, estas correspondem a 7,6% (128.815,4 km). Os 

dados constam que da rede não pavimentada cerca de 10,8% está sob jurisdição federal, 43,7% 

sob jurisdição estadual e 92,2% sob jurisdição municipal (DNIT, 2018). 

A Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2018), órgão de representação do setor 

de transporte logística no Brasil, enfatiza que a questão das estradas não pavimentadas está ligada 

                                                             
1 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Rua Prof. Dr. Renato Figueiro Varella, 

Parque Municipal Mário Viana, CEP: 78690-000, Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil. 

* Autor de correspondência: hevrly@hotmail.com 
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à base do desenvolvimento econômico e social, pelo fato da integração entre os produtores e 

consumidores. 

Gonsiorkiewicz (2016) explica que há um grande descaso com a malha rodoviária, pois 

não possuem manutenção adequada e, desta forma, em sua maior parte se encontra em péssimas 

condições de tráfego, acarretando o aumento nos custos operacionais dos veículos e, o aumento 

dos números de acidentes com ou sem vítimas fatais. 

Quaresma (2016) argumenta que os problemas de construção e manutenção afetam 

especialmente a parte da população que depende dessas estradas como uma única ligação para 

zonas urbanas, onde possuem serviços de educação e saúde para os mesmos. E tratando-se 

também em questão de ordem ambiental, a ausência de manutenção das vias pode acelerar 

processos deletérios, por exemplo, erosões. 

É neste contexto em que se insere o caso do município de Nova Xavantina – MT, o 

qual teve seu desenvolvimento por meio da ocupação na região Centro-Oeste no período entre 

1937 e 1945, decorrente da expansão da fronteira agropecuária. Tal colonização ocorreu devido 

ao projeto chamado Expedição Roncador-Xingu, conhecido também como “Marcha para o 

Oeste”, criado pelo presidente Getúlio Vargas.  Além de servir como política de 

desenvolvimento para o interior, este projeto contemplou a abertura de estradas e obras de 

saneamento rural (Oliveira, 2015). 

Com base no exposto, indica-se a necessidade de conservação e manutenção das 

estradas não pavimentadas. Assim sendo, é neste sentido que se fundamenta a problematização 

da pesquisa, ou seja, a pergunta principal se define da seguinte maneira: é possível aumentar a 

vida útil das estradas não pavimentadas com base em técnicas de conservação e manutenção? 

Também, é possível elaborar uma pergunta secundária: As características geométricas e 

geotécnicas das estradas não pavimentadas influenciam no conforto e segurança dos usuários? 

Isto posto, a hipótese da pesquisa está alinhada ao entendimento que, sem técnicas de 

manutenção e conservação, as estradas terão sua vida útil drasticamente reduzida. Ainda, a 

trafegabilidade e segurança das pistas estarão diretamente relacionadas às características 

geométricas e geotécnicas da estrada das vias não pavimentadas. 

Desta forma, a pesquisa tem como objetivo demonstrar que as técnicas de conservação 

e manutenção são imprescindíveis para a durabilidade das estradas não pavimentadas, tanto com 

o resgate da bibliografia básica, quanto através do estudo de caso: estudo técnico da rodovia 

MT- 448. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo apresentará os instrumentos metodológicos utilizados para a 

realização da pesquisa, discriminando: a área e objeto da pesquisa, método de abordagem, 

classificação da pesquisa, raciocínio metodológico e processamento das informações. 

 

Área e Objeto da Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida em um trecho da Rodovia MT-448, trecho este localizado 

no município de Nova Xavantina, no estado de Mato Grosso. Primeiramente, iniciou-se o 

estudo bibliográfico referente ao assunto das estradas não pavimentadas. Em seguida, 

realizaram-se as investigações no objeto da pesquisa, a rodovia MT-448, para identificar suas 

condições de manutenção e conservação.  

A Rodovia MT-448 possui aproximadamente 50,7 quilômetros, não é pavimentada e dá 

acesso a residências da zona rural e a locais turísticos da região, como cachoeiras e rio. 

 

Método de abordagem 

Em relação ao método de abordagem da pesquisa, utiliza-se o hipotético-dedutivo, ou 

seja, são formuladas hipóteses e por fim é realizada a conclusão dedutiva. Desta forma, serão 

conferidas, conforme o andamento da pesquisa, a previsão das ocorrências dos eventos citados 

pela hipótese. Segundo Köche (2011), o método hipotético-dedutivo é introduzido em 

determinadas situações que se deseja examinar ou experimentar as deduções, sendo esse 

experimento dividido em etapas: problematização, hipótese, teste da hipótese e a conclusão. 

 

O Raciocínio Metodológico e o Processamento das Informações 

Primeiramente foi realizada a fundamentação teórica, requisito inicial para se ter 

conhecimento sobre o assunto e, consequentemente, ter capacidade para definir detalhes das 

etapas subsequentes. Posteriormente, foi definida qual estrada seria estudada, analisando a 

pertinência da mesma e a logística necessária para realizar o estudo em campo. 

Por conseguinte, foi estabelecido – através da leitura da bibliografia, análise dos 

equipamentos disponíveis – e quais as frentes de análise foram consideradas com intuito de 

responder a problematização e alcançar os objetivos da pesquisa, quais sejam:  

i) verificação dos serviços de manutenção;  

ii) análise dos pontos críticos (registro fotográfico e plotagem);  

iii) coleta de amostras da plataforma e do terreno adjacente (no início, meio e fim do trecho). 
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A verificação dos serviços de manutenção e análise dos pontos críticos visaram verificar 

o rebaixamento das vias, ineficiências do sistema de drenagem, mistura inadequada do 

tratamento utilizado e questões sobre o conforto e segurança dos usuários da via.  

As coletas de amostra visaram dar mais indícios sobre a inadequação da mistura utilizada 

e, também, verificar se o terreno natural da região necessita de tratamentos para servir como 

estrada. Para tal, foi realizado o peneiramento na peneira #200, a qual tem abertura de 0,075 

mm e que delimita solo grosso e solo fino (segundo a American Association of State 

Highwayand Transportation Officials - AASHTO).  

Com pausas sistemáticas durante o trecho, foram armazenadas as amostras em sacos 

plásticos e, também, realizado o georreferenciamento dos pontos críticos – com aparelho de 

Global Position System (GPS). 

Após a secagem e destorroamento da amostra, foi executado o peneiramento de 350 mL 

de cada amostra. Com os respectivos volumes de solo fino e grosso para cada amostra, foi 

possível encontrar a proporção em volume entre estes. Com este dado, realizou-se o confronto 

com a sugestão de Santos et al. (1988) – 1: 2,5 (fino: grosso).  

Ademais, com a separação dos finos, foi possível definir e realizar os testes de análise 

tátil-visual utilizados: Shaking Test, ductibilidade e resistência a seco. Os testes viabilizaram 

confrontar os comportamentos geotécnicos com a bibliografia de Machado (1997), Pinto (2009) 

e Gonçalves et al. (2014). Por fim, com todos os confrontos entre bibliografias e estudo de caso, 

com suas respectivas constatações, foi possível verificar a aferição da problematização da 

pesquisa e alcançar a produção de conhecimento. 

 

Ensaio tátil-visual 

O ensaio tátil-visual é utilizado em casos em que há necessidade da identificação prévia 

do solo, mas não é possível fazer uso de equipamentos de laboratórios (Machado, 1997).  

O Ensaio do Tato normatizado pela NBR 7250 (ABNT, 1982) constitui-se em friccionar 

a amostra com os dedos, assim separando os solos grossos, que possuem irregularidades e por 

isso são ásperos, dos solos finos, estes macios ao tato. Enquanto a identificação visual 

proporciona avaliar a predominância do tamanho dos grãos, sendo capaz de individualizar grãos 

maiores dos pequenos, aparente a olho nu. 

Buenno e Villar (1998) destacam que o ensaio tátil visual constitui de um processo de 

classificação, simples e facilmente memorizável, pois possuem requisitos básicos de modo que 

permita uma rápida identificação do grupo ao qual o solo pertence, sem a necessidade de uma 

aparelhagem sofisticada.  
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a) Dilatância 

Para Pinto (2009), o “Shaking Test” ou o teste de dilatância, quando em solo siltoso é 

definido pela formação de uma pasta úmida na palma da mão e, batendo a mesma entre as mãos 

observa-se o aparecimento de uma lâmina d’água, apertando então o torrão com os dedos 

polegar e indicador, a água volta para o interior da pasta. Quando em solo argiloso, o encontro 

das mãos não ocasiona o surgimento de água. 

 

b) Resistência a seco 

Quando o teste for em argilas, o solo deverá ser umedecido, e moldado em uma pelota 

pequena e regular, em seguida deverá esperar secar. A pelota ficará muito dura e, quando 

quebrada se dividirá em múltiplos pedaços. Já em solo siltoso, as pelotas são menos resistentes 

e se pulverizaram quando quebradas (Machado, 1997). 

 
c) Ductibilidade 

No teste de ductilidade ou ductibilidade, o solo é moldado com as mãos com uma 

umidade referente ao limite de plasticidade, as argilas identificam-se por ser mais resistentes 

nessa umidade do que os siltes (Pinto, 2009). Gonçalves et al. (2014), destaca que o limite de 

plasticidade corresponde ao valor da umidade que restringe o do estado plástico ao estado semi-

sólido. É obtido através do processo de moldar cilindros de solos e rolando os sobre uma placa 

de vidro com a mão até que comece a fissurar com 3 mm de diâmetro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análise tátil visual do tratamento utilizado 

a) Proporção em volume 

Foram coletadas três amostras de solo da plataforma e do terreno natural adjacente 

(início, do meio e do final) de volume aproximado de 500 mL.  

Ambos os materiais foram submetidos ao processo de secagem e destorroamento do 

solo. Destas amostras, foram retirados 350 mL para peneiramento (Figura 1). 
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Figura 1. Volume de solo para análise. Fonte: Autores. 

 
O solo resultante do processo foi peneirado com peneira número 200 (abertura nominal 

de 0,075 mm) como citado nos procedimentos da norma da AASTHO (peneira que separada 

solo fino e solo grosso), obtendo um material fino das amostras para posterior análise (Figura 

2). 

 
Figura 2. Amostra de solos finos da pista peneirados. Fonte: Autores. 
 

Da amostra de solo da plataforma no início da pista: passaram 25mL na peneira 200. 

Da amostra de solo da plataforma no meio do percurso: passaram 50 mL na peneira 

200. 

Da amostra de solo da plataforma no final da pista: passaram 20 mL na peneira 200. 

Fazendo a proporção21 entre a parcela fina (que passa na #200) e a parcela grossa (não 

passa na #200), respectiva de cada amostra, temos: 

Da amostra de solo da plataforma no início da pista: proporção de 1:13. 

Da amostra de solo da plataforma no meio da pista: proporção de 1:6. 

                                                             
21Conforme Santos et al. (1988), a proporção é feita em volume, como sugestão prática. 
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Da amostra de solo da plataforma no final da pista: proporção de 1:16,5. Após o 

peneiramento com o solo da pista, passou-se para o peneiramento do solo fino do solo adjacente 

da pista (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Solos adjacentes a pista de rolamento para peneiramento. Fonte: Autores. 

 

Da amostra de solo adjacente no início da pista: passaram 20 mL na peneira 200. 

Da amostra de solo adjacente no meio do percurso: passaram 35 mL na peneira 200. 

Da amostra de solo adjacente no final da pista: passaram 5 mL na peneira 200. 

Fazendo a proporção entre a parcela fina e a parcela grossa, respectiva de cada amostra, 

temos: 

Da amostra de solo adjacente no início da pista: proporção de 1:16,5. 

Da amostra de solo adjacente no meio da pista: proporção de 1:9. 

Da amostra de solo adjacente no final da pista: proporção de 1:69. 

Portanto, segundo Santos et al. (1988) estão muito fora da sugestão de mistura ideal, 

visto que o autor cita a proporção de 1:2,5. 

O Tabela 1 esquematiza os resultados discriminados em local, tipo, fração, início, meio, 

e respectivas proporções em volume dos finos e grossos. 

 

Tabela 1. Resultado do peneiramento das amostras. Fonte: Autores. 
LOCAL FRAÇÃO INÍCIO MEIO FIM 

 
PLATAFORMA 

FINO 25 50 20 
GROSSO 325 300 330 

F:G 1:13 1:6 1:16,5 

 
ADJACENTE 

FINO 20 35 5 
GROSSO 330 315 345 

F:G 1:16,5 1:9 1:69 
 

Os resultados encontrados evidenciam que a proporção entre finos e grossos no terreno 

adjacente estão muito distantes da recomendação da mistura por Santos et al. (1988), 
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necessitando, portanto, de tratamentos adequados. É interessante ressaltar que para a mesma 

posição, o solo adjacente teve menor quantidade de finos nas três posições de coleta. 

Nas amostras da plataforma, os resultados encontrados evidenciam que a proporção 

entre finos e grossos também não está adequada com a recomendação de Santos et al. (1988). 

 
b) Shaking Test 

Foi realizado o Shaking Test na fração fina peneirada. Realizou-se o umedecendo do 

solo com água e, na palma da mão, após se obter uma amostra homogênea, deu-se início ao 

teste: agitar a mão para verificar se há o surgimento de água na superfície.  

Para as amostras da plataforma, não foi observado o refluxo para a superfície em 

nenhuma das amostras analisadas. 

Para as amostras do solo adjacente, também não foi observado o refluxo para a 

superfície em nenhuma das amostras analisadas.  O mesmo processo se realizou para as 

amostras de solos finos do terreno adjacente da pista.  

Os resultados indicam que a parcela fina, tanto da plataforma quanto do solo adjacente, 

tem comportamento geotécnico argiloso e, portanto, característica ideal para os finos 

necessários na mistura do tratamento utilizado em estradas. 

 
c) Ensaio de Ductibilidade 

Inicialmente é feito o umedecimento da fração fina próximo do índice de plasticidade, 

ou seja, com umidade adequada para manuseio.  

Os resultados evidenciam forte característica argilosa, visto que os cilindros puderam 

sem moldados com facilidade e sem vestígios de fissura. 

Para as amostras do solo adjacente, foi realizado o mesmo teste. Os resultados desta 

etapa de análise do solo adjacente apontam que as amostras do início e do meio evidenciam 

também característica argilosa, porém sensivelmente mais frágeis pela maior dificuldade de 

moldagem. Ainda, a amostra do fim da pista teve a maior dificuldade de moldagem, com 

presença de muitas fissuras no cilindro. 

De forma geral, os testes na plataforma e solo adjacente indicam que a parcela fina tem 

comportamento geotécnico argiloso e, portanto, característica ideal para os finos necessários na 

mistura do tratamento utilizado em estradas. 
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d) Ensaio de Resistência a Seco 

Foi realizado o umedecimento das amostras e moldou-se uma esfera com a fração de 

solo fino. Após 24 horas em repouso para secar, foi aplicado uma tensão na esfera até o 

rompimento da mesma. 

Os resultados evidenciam característica argilosa, visto que as frações rompidas das três 

amostras não houve “pulverização” do solo, ou seja, repartido sem seções bem definidas. 

Para as amostras do solo adjacente, foi realizado o mesmo teste. Os resultados desta 

etapa de análise do solo adjacente apontam que as amostras do início e do meio evidenciam 

também característica argilosa. Na última amostra, foi evidenciada baixa característica argilosa, 

ou seja, há alta concentração de silte, visto que após a aplicação da tensão, o solo pulverizou-se. 

Os comportamentos encontrados no solo adjacente mostram que a parte inicial e do 

meio da pista possuem comportamento argiloso satisfatório para a parcela de finos de uma 

mistura de tratamento. Já o solo do final da pista, não se adequa para uma mistura. Estes fatos 

reforçam a necessidade de tratamento para se executar uma pista na região em estudo, visto que 

há variações naturais da concentração de argila que podem prejudicar um determinado trecho, 

caso fosse utilizado material do próprio leito natural para executar a estrada. 

Quanto aos solos da plataforma, estes demonstraram comportamento satisfatório para 

uma adequada mistura de tratamento. 

 
O sistema de drenagem da MT-488 

Os sistemas de drenagem correspondem a um dos principais meios de prevenção de 

patologias. Na MT-448 foi detectado alguns dispositivos de drenagem durante o percurso do 

trecho estudado, porém grande parte deles executados de formas inadequadas. Na maior parte 

do percurso, não foi identificado um sistema completo de drenagem (abaulamento, caneletas e 

sangras, por exemplo).  

Na Figura 4, pode-se observar trecho da via em que não possui nenhuma canaleta lateral 

e a estrada encontra-se encaixada. 



 

 
179 

 
Figura 4. Trecho da via com falta de um sistema de drenagem. Fonte: Autores. 
 

Na Figura 5, é possível observar inadequação do abaulamento da pista, prejudicando a 

parte inicial do processo de drenagem na pista. Ainda, não é possível observar canaletas 

devidamente executadas. 
 

 
Figura 5. Pista com abaulamento inadequado. Fonte: Autores. 

 

De forma geral, onde foi encontrado um raro dispositivo de drenagem, o mesmo se 

encontrava de forma inadequada. 

A Figura 6 evidência total falta de preocupação com as formas geométricas dos 

dispositivos, com canaletas mal compactadas e sangras com inclinação insuficiente para 

transportar o fluxo de água para fora das canaletas. Ainda foram observados dispositivos 

assoreados e obstruídos com vegetação. 

Ainda, existiam muito menos sangras do que o sugerido por Santos et al. (1988). O autor 

defende a distribuição a cada 40 metros em terrenos planos e 20 metros em terrenos inclinados, 

realidade distante em relação à MT-448. 



 

 
180 

 
Figura 6. Sistema de drenagem presente na MT-448. Fonte: Autores. 
 

Os serviços de manutenção 

Em vários trechos do percurso (na maior parte dele) foi identificado o encaixamento do 

leito da MT-448 (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Afundamento do greide provocado pelas patrolagens sucessivas realizadas de forma 
incorreta. Fonte: Autores. 
 

Conjuntamente ao rebaixamento do leito, verificou-se a concentração de material solto 

na via na maior parte do trecho analisado (Figura 8). 

Observa-se que foi realizado o lançamento de material granular sobre a pista de 

rolamento sem qualquer forma de compactação. O material é carregado pela chuva e cria regiões 

de pista seca derrapante. 
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Figura 8. Material granular transportado para fora da pista devido ao sistema inadequado de 
compactação. Fonte: Autores. 

 

Ademais, os dispositivos de drenagem não receberam manutenção adequada de 

desobstrução (Figura 9). 

 
Figura 9. Falta de roçado em dispositivo de drenagem. Fonte: Autores. 

 
Observa-se a presença da vegetação não intencional e o assoreamento da sangra, 

obstruindo o fluxo de água. 

Estes fatos evidenciam a total inadequação do processo de manutenção da referida 

rodovia. O órgão competente opta, portanto, por aplicar a patrolagem coma motoniveladora 

anualmente com intuito de remediar a trafegabilidade ruim e corrigir as patologias que surgem 

na plataforma da pista. Esta prática que cada vez mais irá rebaixar o leito e tornará a situação da 

rodovia mais crítica, visto que o sistema de drenagem ficará cada vez mais difícil de ser 

executado e mantido. 
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As manifestações patológicas na MT-448 

Com objetivo de dar uma visão geral da situação da MT-448, foi realizado o 

georreferenciamento dos pontos críticos (patologias e problemas no sistema de drenagem). 

Assim, a Tabela 2 revela as posições dos pontos e especificação do problema. 

 
Tabela 2. Pontos levantados da pista com suas respectivas latitudes e longitudes e as patologias 
nos locais que apresentavam. Rodovia MT-448. Fonte: Autores. 

PONTO LATITUDE LONGITUDE PATOLOGIA 

A 14º40’43.5’’ S 52º21’52.3’’ O Rocha aflorante 
B 14º40’45.3’’ S 52º21’55.9’’ O Pista molhada derrapante 
C 14º40’51.9’’ S 52º22’19.3’’ O Ondulações 
D 14º40’51.9’’ S 52º23’37.9’’ O Pista molhada derrapante 
E 14º41’33.3’’ S 52º24’56.7’’ O Ravina 
F 14º41’36.9’’ S 52º25’12.5’’ O Segregação lateral 
G 14º41’36.9’’ S 52º25’12.5’’ O Poeira 
H    14º41’36.9’’ S 52º27’10.4’’ O Areião 
I 14º41’21.5’’ S 52º28’08.7’’ O Sangra obstruída 
J 14º41’24.8’’ S 52º29’19.4’’ O Corrugações 
K 14º41’56.2’’ S 52º30’35.5’’ O Sangra obstruída 
L 14º42’40.3’’ S 52º31’52.2’’ O Cascalho acumulado e solto 
M 14º43’01.5’’ S 52º32’30.1’’ O Sangra obstruída 
N 14º44’2.5’’ S 52º33’50.1’’ O Pista encaixada 
O 14º44’13.5’’ S 52º34’51.1’’ O Ondulações 

 

Verifica-se, através da Tabela 2, diversas manifestações patológicas identificadas no 

percurso estudado. Este panorama corrobora com o ineficiente sistema de drenagem constatado 

no percurso da MT-448 (um grave problema de execução e planejamento de manutenção).  

 

CONCLUSÕES 

Para alcançar as conclusões da pesquisa, foram correlacionadas quatro frentes de 

observação: análise das práticas de conservação e manutenção dos órgãos competentes, análise 

da mistura do solo da plataforma e terreno adjacente, análise do sistema de drenagem e análise 

e levantamento das patologias. 

As práticas de manutenção e conservação são imprescindíveis para assegurar a 

durabilidade de uma estrada não pavimentada. Caso não haja tais práticas, as estradas 

rapidamente se deterioram. No caso em estudo, verificou-se total falta de manutenção nos 

dispositivos de drenagem, além disso, verificou-se que os órgãos competentes utilizaram a 

patrolagem sistemática como forma de manutenção, piorando progressivamente a situação da 

via.  

Quantos às análises das amostras de solo, verificou-se que os finos possuíam 

comportamento argiloso, característica adequada para as misturas de tratamentos, porém 
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constatou-se que a proporção entre finos e grossos estava muito distante das recomendações 

de Santos et al. (1988), tornando a “boa característica argilosa” menos efetiva por estar em baixa 

concentração. 

A análise do solo do terreno adjacente reforça a necessidade de melhorar a mistura de 

solos controlados para execução de tratamentos, pois o terreno natural não possui boas 

condições para servir como material na execução destes, notadamente a proporção entre finos 

e grossos. 

Ainda, o sistema de drenagem revelou-se extremamente ineficiente, por vezes, até 

inexistente. As sangras apresentavam-se em quantidade insuficiente para a pista, com suas saídas 

obstruídas por vegetação ou assoreadas, não possuindo nenhuma caixa de infiltração para 

captação do fluxo de água. O abaulamento não possuía declividade adequada, de modo que não 

tinha a função de auxiliar no fluxo da água para fora da pista ou para outros sistemas de 

drenagem. Também foram observadas presença de erosões severas em locais específicos, ou 

seja, o fluxo de água não estava sendo direcionado de forma incorreta. 

Além disso, o levantamento e análise das patologias e pontos críticos encontrados no 

trecho percorrido corroboram com as frentes analisadas acima e evidenciam um panorama de 

gravidade, visto que a recuperação da MT-448 – importante para a região por dar acesso ao 

turismo ecológico –, cada vez mais se tornará onerosa, caso a patrolagem sistemática continue 

sendo a alternativa escolhida pelos órgãos competentes. O sistema de drenagem será cada vez 

mais difícil de ser executado e necessitará de maior atenção, visto que o solo mais profundo é 

menos resistente às erosões. 

O atual estado da MT-448 também afeta de forma negativa o conforto e segurança aos 

usuários, pois verificou-se a presença de corrugações, formação de nuvens de poeira e locais de 

derrapagem molhada e seca. Quanto à seca, é importante ressaltar que esta advém do 

encascalhamento, realizado conjuntamente à patrolagem. O cascalho solto foi identificado em 

quase toda a extensão da rodovia e constitui-se em um elemento perigoso em locais de frenagem 

e aceleração. 

Por fim, verifica-se que as hipóteses da problematização foram aferidas e confirma-se: 

de fato, técnicas de manutenção e conservação são imprescindíveis para a durabilidade de 

estradas pavimentadas e as características geotécnicas dos tratamentos utilizados podem 

assegurar segurança e conforto aos usuários das estradas não pavimentadas, verificado no estudo 

de caso da rodovia MT-448. 
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Capítulo 16 
 

Sustentabilidade e responsabilidade social: 
habitações populares de acordo com a NBR 15.575 

 

Luciana Dias Santiago1

Alex Sandro Pilatti1* 
 

INTRODUÇÃO 

A identificação e satisfação das necessidades humanas, materiais e não materiais é 

culturalmente determinada com um único objetivo: o de alcançar o bem-estar e qualidade de 

vida. Todo esse pensar e agir estão ligadas não apenas ao ter, no sentido de acúmulo, mas 

também ser, no sentido humano da palavra.  Porém essa visão tão bela e humana da sociedade 

torna-se distorcida pela forma desregrada do uso dos recursos naturais e, ao não pensar que 

estes são limitados e que seu uso contínuo promoverá uma consequência do processo de 

desenvolvimento humano (Sachs, 1986).  

Nas últimas décadas o conceito de sustentabilidade, que segundo Corrêa (2009), foi 

apresentado pela primeira vez em 1980 pelo Relatório Brundtland, relacionado ao tema de 

desenvolvimento sustentável, promove sua ligação com a construção civil e com todo o 

processo de desenvolvimento humano e social sustentável. 

Em 1987, junto à comissão Mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento (CMAD), conhecida 
como comissão Brundthland, que recomendou a criação de uma nova declaração universal sobe a 
proteção ambienta e desenvolvimento. E nesse documento descreveu o desenvolvimento sustentável 
como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 
futuras de suprir suas próprias necessidades” e desde então diversas tentativas de conceituar 
sustentabilidade tem sido proposta (Ortega, 2014). 

Sua primeira definição surgiu, portanto, com o intuito de apresentar uma nova forma de 

pensar as ações humanas perante o meio ambiente e a sociedade futura. 

 A sustentabilidade é a junção de três dimensões (social, ambiental e econômica) de uma 

forma equilibrada. Esse tripé trouxe consigo uma melhor visão e facilitou a implantação de 

ações sustentáveis em várias áreas do convívio humano. Para Oliveira e Vieira (2008) 

“sustentabilidade é um processo de construção da dinâmica social que envolve um pacto de 

atores sociais de um modo gradativo e de consenso para um futuro sustentável”.  

                                                             
1 Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Rua Prof. Dr. Renato Figueiro Varella, 

Parque Municipal Mário Viana, CEP: 78.690-000, Nova Xavantina, Mato Grosso, Brasil. 

* Autor de correspondência: alex_pilatti@hotmail.com 
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Conforme Froehlich (2014 apud Fialho et al., 2008, p. 106), a análise da sustentabilidade 

pode ocorrer por meio de diferentes dimensões, contudo, “apesar de apresentarem similaridades 

nas áreas prioritárias identificadas, são interdependentes, ou seja, não é possível isolá-las”. 

Derivada de todo esse processo do pensar de forma sustentável, em 1990 aconteceu a 

Eco 92, uma conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente e desenvolvimento, sediada 

no Rio de Janeiro. E, gerou o documento conhecido como Agenda 21 Global que traz diretrizes 

mundiais de desenvolvimento sustentável, ou seja, ações de conscientização para a indústria e a 

sociedade. E, desde esse momento até a atualidade, o meio ambiente ganhou um papel 

importantíssimo no cenário mundial, tendo sua preservação vista como essencial e defendida 

por todos, portanto, a sustentabilidade ganhou posição de destaque em uma das indústrias que 

mais agride o ambiente: a construção civil (France, 2013). 

Com isso, a construção civil precisou se reinventar, modificando sua forma de agir, 

reduzindo impactos, por ser uma das atividades humanas que mais consome recursos naturais 

– estima-se internacionalmente que entre 40% e 75% dos recursos naturais existentes são 

consumidos por esse setor. E, só no Brasil, a construção gera cerca de 25% do total de resíduos 

da indústria (Mendes, 2013).  

Segundo o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS, 2014), os impactos 

no perfil demográfico da população brasileira para os próximos anos serão desafiadores e vão 

gerar impactos diretos na construção civil e, por isso, agregar valores de sustentabilidade a ela 

se torna tão importante, afinal os insumos para atender essa demanda virão do meio ambiente. 

Para Passuello et al. (2014), o consumo dos materiais pode ser repensado através de uma 

melhor gestão de materiais, o que implicará em uma melhoria na pegada ecológica de carbono 

da construção civil e na redução global de consumo de recursos naturais e de impactos 

associados a esses produtos. 

No sentido desse pensamento dentre as várias ações pós Eco 92 surgiram às ferramentas 

de análise de edificações conhecidas como: certificações. Estas surgem como instrumentos que 

vão fornecer informações que facilitam avaliações de sustentabilidade na sociedade, e auxiliam 

no monitoramento do desenvolvimento e na definição de metas de melhoria e projeções seguras 

de crescimento. As certificações podem ser vista como objetos que visam avaliar as medidas de 

redução de impacto ambiental anteriormente adotadas.  

Atualmente no Brasil as certificações mais utilizadas na construção civil são: LEED - 

Lidership in Energy and Environmental Design, emitido pelo United States Green Building Concil, e o 

Processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), certificação brasileira baseada na francesa HQE 

(Haute Qualité Environnemetale) e implantada no país pela Fundação Vanzolini (Brasil, 2016). 
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Esses instrumentos facilitam avaliações de sustentabilidade na sociedade, visando 

monitorar o seu desenvolvimento e auxiliar na definição de metas de melhoria e projeções 

seguras de crescimento. Para isso, a ABNT ISO 14001 cria um selo nacional de Gestão 

Ambiental. E, além dos incentivos do Governo Federal, têm-se incentivos dos governos 

estaduais e municipais: 

Os governos locais também vêm criando regras que afetam o setor da Construção. Cresce o número 
de municípios com leis que impõem a empreendimentos a medição individualizada de água e gás, o 
aquecimento solar de água e a elaboração de um programa de gestão de resíduos para a obtenção de 
Alvará de Construção ou Habite-se (Tello; Ribeiro, 2012). 

Após o ano 2000 houve a criação de alguns selos verdes existentes hoje no mercado. Na 

agricultura, por exemplo, cerca de 20 (vinte) selos foram criados, como o da agricultura orgânica, 

em 2014, e o da Agricultura familiar. O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial (INMETRO) criou o Selo Procel, que diz a faixa de consumo de energia 

dos eletrodomésticos.  

Além dos selos como LEED e certificação (AQUA), adotados pelo sistema brasileiro, 

existe a ABNT NBR 15.575 (2013) que veio para ajudar no processo de edificação habitacional, 

reunindo em um só documento características que atendam às exigências de desempenho 

térmico e acústico, ou seja, de desempenho de materiais comumente utilizados na indústria e na 

construção. 

Sobre esses aspectos de avaliação, o estudo apresentado tem como objetivo desenvolver 

um modelo de identificação de indicadores de sustentabilidade pelo viés econômico, social e 

proteção ambiental, aliado a uma visão simplificada dos recursos e conceitos, promovendo sua 

fácil identificação e aplicação em habitações de interesse social. 

Para identificar estes parâmetros de sustentabilidade conforme a NBR 15.575 (2013), 

indaga-se: É possível desenvolver um modelo de indicadores de sustentabilidade, ligados ao 

tripé anteriormente descrito, e estabelecer uma relação entre desconforto e a forma de aplicação 

dos materiais? Os parâmetros são observados para garantir a qualidade da edificação? 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Organização da pesquisa 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram organizados em quatro etapas:  

a) Investigação teórica e documental; 

b) Desenvolvimento de uma planilha de critérios de avaliação para as construções; 

c) Aplicação da planilha de sustentabilidade; 

d) Avaliação e comparação. 
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Estas etapas foram aplicadas em dois conjuntos habitacionais de padrão popular: “Morar 

melhor” e “Meu Lar”, implantados no município de Nova Xavantina – MT.  

A investigação documental avaliou 72 projetos, memoriais e planilhas de um total de 75 

casas. Posteriormente aplicou-se o checklist, analisando seus parâmetros e, como último critério, 

foi avaliado e comparado os seus resultados, materiais e elementos a padrões normativos 

descritos na NBR 15.575, classificando as construções não como sustentáveis, mas 

estabelecendo níveis de aceitação dentro dos parâmetros de qualidade mínimos exigidos.    

Para conhecimento e ponto de referência de sustentabilidade e qualidade ambiental das 

edificações utilizou-se a NBR 15.575, a “Calculadora de Propriedades” do LabEE, o selo LEED 

e um checklist para levantar as informações referente as construções avaliadas. 

 
Caracterização do Local de Estudo   

Utilizou-se como referência as construções residenciais para população de baixa renda 

de Nova Xavantina, cidade está do interior do estado de Mato Grosso, distante 607 km da 

Capital Cuiabá, localizada a altitude de 14º 40’ 0” Sul e longitude de 52º 20’45” Oeste. O 

município possui 5.667,9 km² de extensão e, segundo IBGE (2015), cerca de 19.643 habitantes.  

As edificações estão localizadas da seguinte maneira: 

• Setor Nova Brasília - conjunto “Meu Lar”; 

• Setor Xavantina - conjunto “Morar Melhor”.   

Ambos dentro do perímetro urbano do Município de Nova Xavantina – MT, mas 

posicionados em extremidades opostas da malha urbana, conforme a Figura 1. 

 

 
Figura 1.  Município de Nova Xavantina – MT. Localização dos conjuntos “Morar Melhor” e 
“Meu lar”. Fonte: Google Earth Pro (2019) modificado pelos autores. 
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Os conjuntos, embora destinado ao mesmo público social, apresentam características 

nos projetos que os diferem quanto à dimensão construída, porém os materiais e forma 

executiva foram os mesmos. 

O conjunto habitacional “Morar Melhor” foi implantado no setor Nova Brasília, a 

Noroeste do município, este teve um total de 44 casas analisadas, que estão situadas às Ruas 1, 

2 e 3 da Figura 2, e as mesmas apresentam uma fachada simples e harmônica (Figura 3). 

 

 
Figura 2. Vista do conjunto habitacional "Meu Lar". Fonte: Google Earth Pro (2019), 
modificado pelos autores. 
 

 
Figura 3. Registro fotográfico da fachada principal original das casas do conjunto habitacional 
“Meu Lar”. Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

 
Figura 4. Planta baixa padrão fornecida pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina das 
residências do conjunto “Morar Melhor”, implantados no setor Nova Brasília. Fonte: Pesquisa 
descritiva (2018). 
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As casas desse projeto possuem cerca de 34,98 m², divididos em 2 quartos, 1 banheiro, 

sala e cozinha conjugada que podem se visualizados nas Figuras 4 e 5. A posição das casas em 

relação ao norte se apresenta conforme a Figura 5, onde é possível analisar como a edificação 

está situada no lote em relação à rua. 

 

 
Figura 5. Posição das casas do conjunto Meu Lar, em relação ao Norte e a Rua, conforme 
material recebido da Prefeitura de Nova Xavantina/MT. Fonte: Pesquisa descritiva (2018). 

 

As paredes são em alvenaria convencional feitas de tijolos (seis furos), com revestimento 

de argamassa, tipo reboco. As casas possuem pintura em tinta acrílica a base de água. A 

cobertura se apresenta em estrutura de madeira e telhas cerâmicas.  

Já o conjunto habitacional “Meu Lar” foi implantado no setor Xavantina, a Leste do 

município, onde foram analisadas cerca de 24 casas do padrão da Figura 6, e estas foram 

implantadas na Rua B, conforme mostra a Figura 7.  

 

 
Figura 6. Registro fotográfico da fachada principal original das casas do conjunto habitacional 

“Meu Lar”. Fonte: Pesquisa direta (2018). 
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Figura 7. Rua 43 do conjunto habitacional "Meu Lar". Fonte: Google Earth Pro (2019). 

 
No Conjunto habitacional cada casa possui cerca de 38,98 m², divididos em 2 quartos, 

um banheiro, sala e cozinha conjugada, varanda e área de serviço que podem ser visualizados 

na Figura 8.  

 

 
Figura 8. Planta baixa padrão da casa do conjunto habitacional “Meu Lar” implantado no Setor 
Xavantina. Fonte: Pesquisa descritiva (2018). 
 

Nesse conjunto as paredes também são em alvenaria convencional (tijolos de seis furos), 

revestimento de argamassa tipo reboco e pintura de tinta acrílica a base de água. A cobertura 

com estrutura de madeira e telhas cerâmicas, e uma fachada com janelas venezianas e entrada 

lateral. 

A posição das casas do conjunto Meu Lar em relação ao norte, bem como sua posição 

em relação à rua, pode ser observados na Figura 9. 



 

 
193 

 
Figura 9. Posição das casas do conjunto “Meu Lar”, em relação ao Norte e a Rua. Fonte: 
Pesquisa descritiva (2018). 

 

A ABNT NBR 15.575 (2013) estabelece um procedimento para avaliação da adequação 

de habitações mediante análises laboratoriais com realização de medições em edificações ou 

protótipos construídos. Porém, nesse trabalho não foram utilizados os métodos 

computacionais, pela inexistência de um laboratório adequado, ficando apenas limitados a 

análise de desempenho em edificações apresentadas em tabelas na norma ABNT NBR 15.220 

(2003). 

A análise foi realizada em três dimensões: a econômica, a social e a ambiental (Figura 

10). Elas não se resumem às construções, elas se atentam ao entorno e a forma de construção 

da edificação em si e fornecem dados para elaboração de uma checklist de avaliação. 

Figura 10. Fluxograma das Dimensões de Sustentabilidade. Fonte: Pesquisa direta (2018). 

Sustentabilidade

Dimensão Social

Dimensão Econômica

Dimensão Ambiental Ambiente Construido
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A primeira dimensão será a econômica que constará com os itens sobre a característica 

da construção. A segunda trata da dimensão social que avaliará o entorno da construção. E, a 

terceira é a ambiental, que observa os impactos no entorno. 

Os dados coletados foram qualitativos e quantitativos. Os qualitativos descrevem 

quanto à qualidade dos ambientes construídos e ambientes de locação dos conjuntos 

habitacionais “Meu lar” e “Morar Melhor”. Os dados quantitativos se referem aos dados 

coletados sobre os materiais que constituem as habitações em comparação com os dados da 

ABNT NBR 15.575 (2013). 

O quadro abaixo demonstra os indicadores e variáveis utilizados para a avaliação 

qualitativa. 

 
Tabela 1. Indicadores e variáveis para análise das residências de interesse social. 

Variáveis Indicadores 

Dimensões Critérios Indicadores de sustentabilidade 

Social 
Qualidade da 
implementação do 
conjunto habitacional 
na região 

Harmonização do 
conjunto com a região 
implantada, benefícios 
do local. 

Distanciamento de pontos específicos para 
saúde, comércio, lazer, emprego. 

Ambiental Verificar a qualidade do 
local e da edificação 

Tratamento de lixo; 
Redução do consumo de água e energia; 
Coleta de lixo; 
Qualidade da construção dentro dos 
parâmetros da NBR 15.575 que avalia o 
desempenho mínimo para os materiais. 

Ambiente construído. Qualidade do ambiente 
construído 

Conforto térmico e ambiental – se está em 
conformidade com as especificações da NBR 
15.575. 
Conforto acústico em conformidade com a 
NBR 15.220. 

Econômico Níveis de 
desenvolvimento 
econômico da região 

Avaliar se os imóveis poderão ser valorizados 
no mercado imobiliário. 
Presença de melhorias atuais e futuras para a 
região. 

Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Análise de dados e parâmetros 

Dimensão social – Os indicadores sociais são benefícios presentes nos conjuntos 

habitacionais, pois trazem melhorias na qualidade de vida de seus habitantes.  A primeira variável 

observada foi o distanciamento dos conjuntos habitacionais em relação ao centro comercial 

(bancos, áreas de emprego e comércio diversificado). A distância é superior a 2 km e não existe 
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transporte coletivo no município, sendo um ponto que dificulta o translado dos moradores da 

região, tanto para consumo quanto para ida ao trabalho.  

Dentro do mesmo aspecto foi observada a questão da presença de postos de saúde 

(PSF). Para ambos, o resultado foi o mesmo: a ida em busca de um atendimento junto ao PSF 

e/ou hospital requer o uso de transporte particular ou caminhadas longas, pois estes estão 

locados a mais de 1 km de distância e a fração da população que mais sente essa dificuldade é a 

população idosa que necessita buscar mensalmente seus remédios de uso contínuo. Há um 

projeto para uma futura instalação de um PSF próximo ao bairro, porém este terá uma demanda 

muito grande, uma vez construído, o atendimento abrangerá vários bairros circundantes. 

O lazer, como praças e pontos de encontros para os moradores dos conjuntos, ainda 

não foi pensado dentro do desenvolvimento de ambas as regiões, pois há espaço para 

implantação de espaços públicos nestas áreas ou em suas proximidades, porém não há projetos 

imediatos de implementação. 

O que melhora a avaliação desse aspecto é a presença de áreas verdes nas proximidades, 

pois os conjuntos foram implantados em extremos do município que ainda traz em seu entorno 

a presença do Cerrado nativo e nas proximidades do loteamento “Meu Lar” existem áreas verdes 

com intenção de se tornarem áreas arbóreas. Essas características minimizam os impactos 

negativos anteriormente citados, conforme indicativo na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Índices Sociais de Sustentabilidade. 

Deslocamento 
superior a 1 km do 
centro comercial. 

Deslocamento 
superior a 1 km área 

recreativa. 

Presença de ambientes 
de encontro praças. 

Presença de áreas 
verdes. 

Sim Sim Não Sim 

72 72 72 72 
100% 100% 100% 100% 

Fonte: Pesquisa direta (2018) 

 
Dimensão Ambiental – O local de instalação dos conjuntos habitacionais em extremos 

do município fez com que fossem aplicadas algumas políticas públicas para a melhoria do 

entorno, como o revestimento de asfalto betuminoso, iluminação pública e rede de água, porém 

ainda não está presente a rede coletora de esgoto, o que coloca em 100% o uso de fossa séptica, 

que são instaladas na parte frontal, nas calçadas das casas.  

Há coleta de lixo uma vez por semana em 100% das casas, como pode ser observado na 

Tabela 3, mas não há investimento de coleta seletiva de lixo, uma vez que o município não 

dispõe desse meio de tratamento dos resíduos. 
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Embora já seja uma determinação do programa do Governo Federal “Minha Casa 

Minha Vida”, o uso de aquecedores solares nos conjuntos habitacionais não existe, portanto, 

não há utilização de energia solar nem de água pluviais em 100% dos projetos originais das casas.  

 
Tabela 3. Índices Ambientais de Sustentabilidade 

Coleta de 
Lixo 

Coleta seletiva de 
lixo 

Sistema de coleta e 
tratamento de esgoto 

Aproveitamento de 
águas pluviais 

Aproveitamento 
de energia solar 

Sim Não Não Não Não 

72 72 72 72 72 

100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 
 

Ambiente construído – Devido à posição das residências foi preciso utilizar um software 

para representação do fluxo de vento, viabilizando a análise da influência destes nas construções 

e os resultados são apresentados na Figura 11: 

 

Figura 11. Fluxo de vento dentro das habitações dos conjuntos habitacionais “Morar Melhor” 
e “Meu lar”. Fonte: Pesquisa direta (2018). 
 

Verificando o aproveitamento de corredores de vento para as casas do conjunto Meu 

Lar, imagem 1 e 2 da Figura 11, observa-se que embora as casas estejam com a fachada frontal 

voltadas para o Nordeste (entre o leste e o norte), apresentam baixo fluxo de ventos em seu 

interior. Para as casas do conjunto Morar Melhor, imagem 3 e 4 da mesma figura (Figura 11), as 

aberturas também demonstraram ser ineficientes e não proporcionam uma boa ventilação em 

todos os ambientes da construção. 

Dentre as habitações, cerca de 85% receberam algum tipo de modificação feita por seus 

habitantes, isso se deve ao fato de que elas não estão oferecendo os requisitos necessários para 

seus moradores e requerem ampliações em busca do conforto familiar. 
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A posição dos cômodos da habitação ajuda no conforto térmico, além de propor um 

aproveitamento da iluminação natural e, consequentemente, uma economia de energia. Nas 

residências analisadas, a posição dos quartos ficou voltada para o norte e oeste, gráfico 1, 

portanto recebem maior incidência solar, o que causa um grau de desconforto desses ambientes, 

necessitando do uso de estratégias alternativas como ventiladores ou ar condicionado para 

melhorar a situação desses cômodos, promovendo um gasto energético maior para um total de 

49 casas das 72 analisadas.  

 
Gráfico 1. Posição dos quartos nas residências dos conjuntos habitacionais “Meu lar” e “Morar 
Melhor”. Fonte: Pesquisa direta (2018) 
 

Dimensão econômica – O local onde foram instalados os conjuntos habitacionais 

sofreram grandes modificações, receberam melhorias e implantações de recursos necessários 

para o bem estar dos que ali habitam, porém ainda há muito o que ser implantado. Por exemplo, 

das 72 casas analisadas, apenas 49 possuem calçadas, mas estão com os passeios obstruídos por 

obstáculos, como lixeiras implantadas pela Prefeitura e árvores plantadas pelos moradores, 

prejudicando a passagem de portadores de necessidades especiais, especificamente cadeirantes, 

e contribuindo para a desvalorização da região. 

Se forem implantadas melhorias, como o transporte público, áreas de lazer/convívio e 

postos de saúde para os moradores da região, a região será valorizada e, consequentemente, 

apresentará um crescimento maior. 

Ambiente - Composição de materiais e avaliação. 

Utilizando uma calculadora de propriedades (Figura 12) que avalia as propriedades dos 

materiais, conforme a ABNT NBR 15.575 (2013), foi possível verificar a resistência térmica, o 

atraso térmico, a capacidade térmica, a transmitância térmica e assim constatar se os materiais 

podem ser considerados ideais em relação ao conforto ambiental idealizado em norma. 
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Figura 12. Calculadora de Propriedades. Fonte: <http://projeteee.mma.gov.br/componentes-
construtivos/>. Acessado em: 17 out 2018. 

 

Os revestimentos em projeto são 2 cm de argamassa, tanto para o lado interno quanto 

para o lado exterior, e tijolo cerâmico de seis furos nas dimensões de 9 x 14 x 24 cm. Na Tabela 

4 é possível observar a capacidade térmica, e atraso térmico que essa composição produz. 

 
Tabela 4. Capacidade térmica da estrutura de parede encontrada em alguns projetos. 

Material 
Resistência 

térmica 

Atraso 
térmico 
φ(horas) 

Capacidade 
térmica (KJ/m²K) 

Transmitância 
térmica(W/m²K) 

Argamassa (Reboco externo 
2 cm), Bloco cerâmico 

(9x14x24 cm) e Argamassa 
Interna (reboco 2 cm) 

0,40 2,8 120,3 2,5 

Fonte: <http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/>. Acessado em: 17 out 2018. 

 
Se analisarmos os critérios da ABNT NBR 15.575 (2013) para a Zona Bioclimática 6, 

onde a cidade de Nova Xavantina está inserida, verifica-se:   

ABSORTÂNCIA 0,5 – correspondente a pintura clara externa. Verifica-se que a 

alvenaria atende a transmitância menor ou igual a 2,5 e não atende a Capacidade Térmica, 

ficando abaixo do estabelecido por norma de maior ou igual a 130, conforme mostra a Figura 

13: 

 
Figura 13. Condutividade e Capacidade Térmica. Fonte: ABNT NBR 15575 (2013). 
 

Comparando a capacidade térmica dos materiais utilizados com a capacidade térmica da 

NBR 15.575, pode-se observar que o material não atingiu a capacidade térmica proposta em 

norma, isso porque a espessura da parede é de 13 cm, ficando abaixo do mínimo estabelecido, 

que é de 15 cm para esse tipo de vedação, o que pode tornar o ambiente interno fora do padrão 

de conforto esperado.  
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Foram encontradas residências somente com chapisco na parte interna, sem o emboço 

ou reboco, estas representadas na Tabela 5, não atingindo a capacidade térmica exigida pela 

ABNT NBR 15.575 (2013). 

 
Tabela 5. Capacidade térmica da estrutura de parede sem reboco encontrada em alguns 
projetos. 

Material 
Resistência 

térmica 

Atraso 
térmico 
φ(horas) 

Capacidade 
térmica 

(KJ/m²K) 

Transmitância 
térmica(W/m²K) 

Argamassa (Reboco externo 2 
cm), Bloco cerâmico 

(9x14x24 cm) 
0,38 2,1 80,3 2,6 

Fonte: <http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/>. Acessado em: 17 out 2018. 

 
A cobertura das residências de ambos os conjuntos habitacionais é de madeira e telhas 

cerâmicas, atingindo um valor acima da capacidade térmica proposta pela NBR 15.575, que é 

de 18 CT [kJ/ (m2. K)], conforme Tabela 6. 

 
Tabela 6. Capacidade térmica da cobertura cerâmica. 

Material 
Resistência 

térmica 
Atraso térmico 

φ(horas) 

Capacidade 
térmica 

(KJ/m²K) 

Transmitância 
térmica(W/m²K) 

Telha 
cerâmica 

0,22 0,1 12,8 4,6 

Fonte: <http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/>. Acessado em: 17 out 2018. 

 
Cerca de 60 das residências populares sofreram ampliações e destas 48 casas receberam 

como nova cobertura telhas de fibrocimento, porém essa telha possui uma capacidade térmica 

de 12,8 KJ m-²k-1, que pode ser observado na Tabela 7. Encontram-se estas casas com valor 

bem abaixo da capacidade térmica exigida pela NBR 15.575, totalizando 64% das casas fora do 

conceito de qualidade térmica.  

 
Tabela 7. Capacidade térmica da estrutura de cobertura encontrada em alguns projetos. 

Material 
Resistência 

térmica 

Atraso térmico 

φ(horas) 

Capacidade 

térmica 

(KJ/m²K) 

Transmitância 

térmica(W/m²K) 

Telha fobrocimnto 0,22 0,1 12,8 4,6 

Fonte: <http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/>. Acessado em: 17 out 2018. 

 
As habitações observadas foram locadas muito próximas as ruas e a maioria sem 

obstáculos (muros), fazendo com que o som chegue aos cômodos frontais, influenciando na 

qualidade sonora da habitação, trazendo desconforto acústico aos seus moradores. 

Ainda quanto aos fechamentos, sabe-se que quanto menor a transmitância térmica, 

maior a resistência acústica. Portanto, pode-se observar que nas casas analisadas a transmitância 
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ficou em torno de 2,5 w/m².k e 2,6 w/m².k superior à da ABNT NBR 15.575 (2013), que é de 

2,28 w/m².k, não atingindo a qualidade térmica mínima estipulada por norma. 

 

CONCLUSÕES  

No desenvolvimento dessa pesquisa os indicadores adotados foram embasados nos 

parâmetros geradores de selos que avaliam a sustentabilidade em construção no país, como o 

selo LEED, selo azul, Procel e outros, não esquecendo que alguns dos indicadores foram 

adaptados as características climáticas do município. 

Quanto à avaliação da qualidade na edificação construída, a maior referência foram os 

documentos que regularizam essa área como a ISO 14000, a NBR 15575 e NBR 15220. 

A partir de então, pode-se construir um instrumento de medição e validação da realidade 

das habitações populares de baixa renda, atingindo assim um dos objetivos desse trabalho. Ao 

aplicar o documento em habitações populares do município, pode-se verificar a presença de 

ações sustentáveis. 

Nesse processo, verificou-se a complexidade de avaliar uma construção já existente, pois 

a melhor forma de aplicar a sustentabilidade é a partir de um projeto coerente e dentro das 

características locais.  

Mesmo com tamanha dificuldade, foi possível identificar: 

I) Existem nas construções e em seu entorno sementes para sustentabilidade representadas pela 

presença de espaços para implementação de áreas verdes e de convívio e possibilidades de 

solução simples dos problemas; 

II) As edificações apresentam características peculiares, sendo possível identificar nelas o baixo 

índice de conforto térmico, o que demonstra que o projeto não foi pensado para a região em 

que seria aplicado;  

III) A qualidade das edificações são prejudicadas pela forma de aplicação do material, por 

exemplo, seria possível atender o valor de condutividade térmica em alvenaria apenas 

aumentando a espessura do reboco; 

IV) Não são observados os parâmetros básicos como: dimensionamento das esquadrias, 

posicionamento dos cômodos, o perfil do usuário e condições climáticas da região; 

V) A programação arquitetônica é padrão. 

Outros fatores relevantes que interferem na qualidade ambiental e social são: a falta de 

um sistema de rede de esgoto, ausência do tratamento do lixo, a baixa qualidade da iluminação 

pública e, principalmente, a inexistência de projetos para os locais que venham melhorar a 

qualidade ambiental dos mesmos, como a criação de áreas de recreação e pontos de encontros. 
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Quando a sustentabilidade é pensada desde o início, ainda na fase de projeto, é possível 

atingir os resultados esperados que pertençam à questão estudada, que são a sustentabilidade e 

a qualidade ambiental.  

Em ambientes já construídos é possível fazer uma reversão, mas isso afeta os ocupantes 

por meio do transtorno das reformas. As ações sustentáveis e melhorias na qualidade do 

ambiente promovem conforto aos que ali residem.  

Desta forma, ressalta-se que a população de baixa renda é prejudicada, não somente pela 

qualidade da habitação final (executada a baixo custo), mas sim pela falta de planejamento e de 

um projeto com diretrizes condizentes com o meio de inserção e o perfil do usuário.  

Através deste estudo, verifica-se que é possível, por meio do tripé social, econômico e 

ambiental, e com cuidados na elaboração do projeto e execução, melhorar a qualidade do 

ambiente construído para habitações de interesse social. 
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