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Apresentação

Estabelecer um sistema produtivo em harmonia com a conservação ambien-
tal pode ser considerado um dos maiores desafi os da humanidade, sobretudo 
quando se observa projeções que apontam para um aumento na pressão 
sobre o meio ambiente, principalmente em decorrência da necessidade da 
geração de alimentos para atender a uma crescente demanda da população. 
Tal desafi o é ainda maior quando se considera as especifi cidades climáticas 
de cada região.

No Brasil, o Semiárido tem se desacatado como uma das principais áreas 
produtoras de frutas, principalmente na agricultura irrigada e na agricultura 
familiar. A região concentra grande número de empreendimentos voltados 
ao agronegócio com impactos socioeconômicos e ambientais, devendo-se 
atentar para a conservação da Caatinga, bioma característico do Semiárido.

 A Caatinga vem sendo objeto de estudos e de políticas públicas para se esta-
belecer o desenvolvimento sustentável no Semiárido. Exemplo de ações des-
ta natureza foi a determinação das unidades para a conservação do bioma. 
Segundo alguns estudos, estima-se que a Caatinga tem, aproximadamente, 
6% de sua extensão protegida.

Nos Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga foram reunidos resultados de 
estudos sobre a Caatinga e atividade agropecuárias realizadas no Semiárido 
que, consequentemente, impactam o bioma, alterando suas características. 
Além disso, são apresentadas ações para mitigar os efeitos da pressão sobre 
a vegetação do bioma. Em síntese, são reunidos os resultados dos esforços 
de instituições de pesquisa e universidades para preservar a Caatinga, um 
bioma exclusivamente brasileiro.

Pedro Carlos Gama da Silva

Chefe-Geral da Embrapa Semiárido



 Sumário

 Mesas-redondas

Gestão estratégica dos recursos hídricos no contexto do bioma Ca-
atinga ................................................................................................... 12

Recursos hídricos no contexto social do bioma Caatinga .................... 20

Inteligência territorial na pesquisa agropecuária ................................. 32

Agricultura de baixa emissão de carbono ............................................ 44

A importância da polinização na Caatinga ........................................... 50

Recuperação de solos degradados por remoção de horizonte super-
fi cial na Caatinga 57

A criação de abelhas-sem-ferrão em áreas de Caatinga: potencialida-
des e desafi os ...................................................................................... 65

Potencial dos compostos bioativos da fl ora da Caatinga na agroindús-
tria ........................................................................................................ 77

Experiências do Projeto Biomas no bioma Caatinga ........................... 83

 Workshop Sementes e Mudas da Caatinga

Desafi os e oportunidades para produção de sementes fl orestais ..... 90

Projeto de integração do Rio São Francisco: coleta, benefi ciamento e 
distribuição de sementes para o fomento de produção de mudas 104

Germinação relativa: um conceito contemporâneo para um problema 
antigo, a presença de sementes sem embrião ................................... 111

Memória hídrica de sementes para produção de mudas visando o 
refl  orestamento da Caatinga  ............................................................. 116

Germinação de sementes da Caatinga em um clima futuro ................ 126



 Workshop Tecnologias para o Semiárido

Recaatingamento ................................................................................ 135

Irrigação de salvação em fruteira de sequeiro ..................................... 142

Fundo de pasto: um patrimônio da Caatinga ameaçado ........................ 152

Manejo e conservação de áreas protegidas no bioma Caatinga ........... 158

Tecnologias de uso sustentável dos recursos naturais e recuperação 
de áreas degradadas ........................................................................... 166

 Workshop Microrganismos da Caatinga

Legislação de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradi-
cional associado e seus impactos na pesquisa ................................... 176

Potencial terapêutico de plantas medicinais do bioma Caatinga frente 
a microrganismos de interesse veterinário ....................................... 180

Abordagem multi-ômica para o estudo de fenótipos complexos ......... 187

Workshop Convivência do Homem com a Fauna da Caatinga

Herpetofauna em áreas de infl uência do empreendimento de integra-
ção do Rio São Francisco ................................................................... 192

Projeto ararinha na natureza ............................................................... 204

Experiências com mamíferos carnívoros na Caatinga ........................ 214

 Workshop Fomento às ações na Caatinga

Programas e ações do Ministério do Meio Ambiente voltados para a 
Caatinga .............................................................................................. 230

Considerações gerais das discussões 240

Relatos de Experiências e Resumos Científi cos 245

 



Textos técnicos



Introdução

O Semiárido brasileiro tem a maior parte de seu território ocupado por uma vegetação 
xerófi la denominada Caatinga. Além de extremamente importante do ponto de vista bio-
lógico, suas espécies apresentam características morfofi siológicas adaptadas ao estres-
se hídrico e às altas temperaturas, tornando-as uma opção para o desenvolvimento da 
região. No entanto, esses recursos vêm sendo explorados de forma inadequada, provo-
cando a diminuição das populações naturais e, em alguns casos, o desaparecimento de 
algumas espécies.

As consequências desse modelo de exploração predatória se fazem sentir principalmente 
nos recursos naturais renováveis do bioma. Assim, já se observam perdas irrecuperáveis 
da diversidade fl orística e faunística, aceleração do processo de erosão e declínio da fer-
tilidade do solo e da qualidade da água pela sedimentação.

Além disso, os eventos climáticos extremos registrados nos últimos anos, com precipita-
ções pluviométricas bem abaixo da média, apontam para um cenário em que, mesmo com 
sua resiliência, algumas espécies já têm instalado notável processo de erosão genética 
em suas populações, favorecendo a perda de variabilidade e aumentando a vulnerabili-
dade desses grupos. Paralelamente, a estrutura fundiária existente na região impossibilita 
o acesso dos pequenos produtores à renda, afetando sua sobrevivência e determinando, 
como uma das poucas alternativas, a migração ou a busca por seu sustento, por meio da 
exploração excessiva sobre a base de recursos naturais existentes em suas propriedades 
ou entorno, agravando ainda mais a pressão sobre esses recursos.

Ademais, a falta de visibilidade do bioma traz o desconhecimento de sua riqueza e de sua 
importância, que refl ete no descaso quanto a sua conservação. Atualmente, a Caatinga é 
considerada como um dos três biomas brasileiros mais degradados e ainda não fi gura nos 
cenários nacional e internacional de prioridades de conservação.

Diante desse quadro, realizar um simpósio para discutir o uso e manejo dos recursos na-
turais da Caatinga é fundamental para o desenvolvimento sustentável do Semiárido bra-
sileiro. Para isso, é necessário fomentar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 
nas diferentes áreas do conhecimento, para nortear a abordagem das instituições que 
atuam nessa região na busca de novos conhecimentos e demandas a serem contempla-
das nas futuras ações e projetos.

Assim, para o Semiárido, a utilização sustentável da biodiversidade nativa e dos recursos 
naturais se apresenta como uma alternativa viável, e também como uma forma de manter 
a população na região. Nesse sentido, o desafi o que se coloca para o desenvolvimento da 
região é a consolidação dos potenciais já existentes e a identifi cação de novas oportunida-
des econômicas, que se traduzem na geração de emprego e renda para os agentes locais.

Diogo Denardi Porto1

Lúcia Helena Piedade Kiill1

1Biólogo(a), pesquisador(a) da Embrapa Semiárido
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Nas últimas décadas, importantes grupos de pesquisa, de desenvolvimento e de inova-
ção produziram volume signifi cativo de conhecimento acerca desse bioma que é exclu-
sivo do Brasil. Contudo, ainda são várias as questões que desafi am a sociedade e suas 
representações nos segmentos científi cos, sociais e políticos.

Nessa perspectiva, a Embrapa Semiárido e instituições parceiras propuseram a realiza-
ção do Simpósio do Bioma Caatinga (Sibic), reunindo os diferentes atores para debater 
os processos ecológicos da Caatinga, minimizando sua degradação, aproveitando sus-
tentavelmente seus recursos e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes, bem 
como, identifi cando lacunas a serem trabalhadas.

Com a realização das edições do SIBIC, espera-se consolidar mais um espaço de dis-
cussão sobre esse bioma, buscando, como público-alvo, professores e estudantes de 
pós-graduação, pesquisadores, técnicos, gestores e sociedade civil em geral. Com a 
participação nas edições desse evento, esses profi ssionais poderão atualizar seus co-
nhecimentos sobre a Caatinga, discutir estratégias voltadas para um desenvolvimento 
sustentável da região, que poderão se tornar ações e projetos locais e regionais. Além 
disso, com o intercâmbio e articulação dos diversos atores locais, redes poderão ser esta-
belecidas, bem como o fortalecimento das já existentes, agilizando o fl uxo de informações 
que irá contribuir para as formações acadêmica e profi ssional dos envolvidos.

Nessa segunda edição, o evento foi estruturado em seis Mesas-redondas, com temas 
transversais, e seis Workshops, voltados para temas específi cos, ambos buscando avan-
ços em áreas como Economia circular, Desenvolvimento territorial, Tecnologias voltadas 
para o Semiárido, Produção de sementes da Caatinga como alternativa econômica, entre 
outros.

A programação do evento foi alinhada com as temáticas de sustentabilidade e meio am-
biente, desenvolvimento regional, gestão pública e tecnologia e inovação, e contou com 
a participação de diversos especialistas nacionais e internacionais do meio acadêmico, 
gestão pública, iniciativa privada, organizações não-governamentais e sociedade civil em 
geral.

Alguns palestrantes realizaram um diagnóstico do estado atual de conservação dos recur-
sos naturais do Bioma, apresentando informações detalhadas sobre componentes como 
a fl ora, a fauna e os recursos hídricos. Outros demonstraram formas de uso desses re-
cursos que, além de gerar renda, contribuem para a sua manutenção e até mesmo para 
a ampliação de áreas em equilíbrio ambiental. Algumas palestras também evidenciaram 
a forte ligação entre as comunidades locais e povos tradicionais e a Caatinga, enquanto 
outras apresentaram resultados de pesquisas de ponta que revelam potenciais científi cos 
e econômicos pouco conhecidos para alguns componentes do bioma. Em comum, os pa-
lestrantes enfatizaram a necessidade da desconstrução da ideia amplamente divulgada, 
porém incorreta, de que a Caatinga tem baixa biodiversidade e que tem pouco a oferecer 
em termos de recursos naturais.

Nesta parte do documento, encontram-se textos de alguns dos temas que foram aborda-
dos na programação técnica do II Sibic.



Mesas-redondas
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Gestão estratégica dos re-
cursos hídricos no contexto 
do bioma Caatinga
João Suassuna1

O setentrional nordestino, que há seis anos vem enfrentando situações de 
seca, está em “estado de emergência”. Muitos dos municípios da região, 
como Campina Grande, na Paraíba, que tem aproximadamente 355 mil ha-
bitantes, e Caruaru, em Pernambuco, com 300 mil habitantes, enfrentam 
problemas de abastecimento de água para o consumo de suas populações. 
“Não há um Plano B para o abastecimento do povo” se não chover os volu-
mes esperados para o atual período das águas.

As secas da região normalmente ocorrem de forma lenta e gradual, mas a 
atual se agravou por causa dos sucessivos períodos de estiagem nos últi-
mos anos. As consequências do fenômeno podem ser observadas em todo 
o Semiárido onde, desde 2012, com as chuvas ocorrendo abaixo da média, 
açudes secaram e a agricultura sofreu um impacto muito forte, com a perda 
de culturas de subsistência como o milho e o feijão, o mesmo ocorrendo com 
a pecuária (a da Paraíba, por exemplo, diminuiu em cerca de 70% com a 
seca de 2013).

A defi ciência (muitas vezes, a inexistência) de gestão dos recursos hídricos 
da região é, atualmente, o maior problema do Nordeste. Como exemplos do 
uso incorreto das águas, pode ser citado o açude de Boqueirão de Caba-
ceiras, na Paraíba, que abastece Campina Grande e mais 18 municípios de 
seu entorno, que chegou ao volume morto em 2017. Atualmente (maio de 
2018), este açude trabalha com cerca de 35% de sua capacidade e em fase 
de declínio volumétrico, mesmo após os aportes  provenientes das chuvas 
ocorridas na quadra chuvosa em vigor e dos volumes da Transposição do Rio 
São Francisco, a partir de junho de 2017. Outras represas igualmente intera-
nuais (aquelas que alcançam a quadra chuvosa do ano subsequente, mesmo 
com o uso continuado de suas águas), como Coremas e Mãe D’Água, no 
interior da Paraíba, com capacidade para acumular, juntas, um bilhão e 200 
milhões de metros cúbicos de água, estão atuando com 20% e 10% de suas 
capacidades, respectivamente.  Estes volumes estão aquém daqueles ne-
cessários para o atendimento das demandas hídricas das populações locais. 
A represa de Coremas chegou a entrar em colapso em 2017. Neste mesmo 

1Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) , joao.suassuna@fundaj.gov.br.
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ano, a represa de Jucazinho, que abastece as cidades de Santa Cruz do Ca-
pibaribe e Caruaru, em Pernambuco, os açudes de Itans e Gargalheiras, no 
Rio Grande do Norte, entraram em exaustão. A maior represa do Nordeste, o 
Castanhão, no Ceará, e a segunda maior, a Armando Ribeiro Gonçalves, no 
Rio Grande do Norte, também entraram em volumes mortos em 2017. Além 
dessas, a represa de Sobradinho, na Bahia, com capacidade para armazenar 
34 bilhões de metros cúbicos de água, há cinco meses (dezembro de 2017), 
se encontrava com 2% da sua capacidade. Hoje, atua com 37%, porém com 
esse percentual já em declínio e, segundo a previsão de alguns hidrogeó-
logos, entrará em volume morto até o fi nal de dezembro próximo, caso não 
chova o sufi ciente e o uso das águas do São Francisco não se realize dentro 
de padrões técnicos adequados. O abastecimento da região está sendo feito 
por frotas de caminhões-pipa, com águas de origem duvidosa, as únicas de 
que se dispõe no momento, já que o Nordeste inteiro está desidratado e com 
baixos volumes em suas represas. Essas águas, fornecidas para o consumo 
humano, certamente predispõem toda região a sérios problemas de saúde 
pública como a hepatite, esquistossomose, verminoses, dentre outras enfer-
midades veiculadas pela água.

Quando uma represa é construída, ela pereniza o rio por ela represado, com 
uma determinada vazão. Essa vazão, denominada “vazão de regularização”, 
garante 100% do uso das águas, desde que os volumes retirados não se-
jam superiores àqueles determinados e garantidos pela represa. O que vem 
ocorrendo nos últimos anos no Semiárido, por falta de uma gestão hídrica 
adequada, é a utilização das águas, em quantidades maiores do que as tec-
nicamente recomendadas e sem o mínimo controle, na irrigação e no próprio 
abastecimento das populações. Acrescente-se a esse cenário os volumes 
perdidos com vazamentos, evaporação e infi ltrações e se pode ter uma ideia 
da gravidade do problema. A represa de Boqueirão de Cabaceiras é exem-
plar nesse aspecto: após um longo tempo “operando no vermelho” (volume 
morto), apesar de ter recebido boas contribuições no período das águas de 
2018, permaneceu numa situação de penúria hídrica, acumulando cerca de, 
apenas, 35% de seu volume total. Mesmo assim, as autoridades paraibanas 
do setor hídrico abriram suas comportas para socorrer Acauã, represa loca-
lizada à jusante, cujo volume se encontrava em torno de 2% de sua capaci-
dade total. Apesar da boa intenção do poder público em recuperar a represa 
de Acauã, o volume defl uído de Boqueirão (cerca de 4,8 m³/s) superava, em 
muito, o 1,25 m³/s da vazão de regularização 100% garantida pela barragem. 
Embora, posteriormente, essa vazão inicial de defl uência tenha sido redu-
zida, pelo DNOCS, para cerca de 50%, a represa já dá indícios de queda 
volumétrica, mesmo a região estando em plena quadra chuvosa.
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O que fi ca muito claro, a partir da análise dos dados anteriormente forneci-
dos, é que o preceito hidrológico de boa gestão volumétrica das águas dos 
açudes tem que ser respeitado, sistematicamente, e com muita determina-
ção, porque, agindo-se de forma contrária, as represas vêm a secar. Ou seja, 
“cobre-se um santo, descobrindo outro”!

Outra área preocupante é a bacia do Rio São Francisco que, apesar de ter 
recebido boa quantidade de água por conta das chuvas mais regulares de 
2018, continua sem poder garantir o abastecimento hídrico da região.

Atualmente (maio de 2018), a represa de Três Marias vem liberando cerca de 
158 m³/s em direção à represa de Sobradinho. Essa baixa defl uência, neces-
sária para garantir uma capacidade volumétrica adequada ao bom desempe-
nho de Três Marias, dentro de padrões seguros de geração, preservando o 
bom funcionamento da hidrelétrica que nela opera, vem provocando impactos 
no cotidiano das pessoas e no ambiente natural da bacia do São Francisco, 
principalmente no tocante à manutenção da vida de suas lagoas marginais.

A Companhia Energética de Minas Gerais – (Cemig), a Companhia Hidre-
létrica do São Francisco – (Chesf) e a Agência Nacional de Águas (ANA), 
instituições que gerenciam os volumes do São Francisco em Três Marias e 
em Sobradinho, vêm tomando providências para que esta última não passe a 
“operar no vermelho”. Além de terem instituído a quarta-feira como o Dia do 
Rio (quando é proibido o uso de suas águas pelo agronegócio), estão tam-
bém empenhadas numa liberação volumétrica adequada da represa de Três 
Marias para a de Sobradinho, e desta em direção à foz do São Francisco, a 
fi m de preservar a segurança das vazões de ambas as represas, sem com-
prometer o atendimento das suas inúmeras demandas hídricas, tais como a 
irrigação, geração de energia, navegação e abastecimento das populações. 
Apesar disso, em maio, começo do período da seca, em Bom Jesus da Lapa, 
o Velho Chico já começava a dar indicativos de que, este ano, as coisas não 
serão fáceis para os ribeirinhos. Os técnicos da Cemig esperam que a quadra 
chuvosa de 2018 ainda lhes proporcione grau de liberdade sufi ciente para os 
aumentos necessários de vazões da represa de Três Marias em direção à de 
Sobradinho.

Outro grande problema para a gestão dos volumes da represa de Sobradinho 
é a expressiva retirada de água dos subsolos dos principais aquíferos exis-
tentes na bacia do Velho Chico. Esse fato, somado ao longo período de secas 
ocorrido desde 2012, vem infl uindo no volume defl uído da represa para o 
Submédio e o Baixo curso do rio, atualmente de apenas 550 m³/s, em média, 
quando a vazão mínima exigida pelo Ibama, a chamada vazão ecológica, é 
de 1300 m³/s, o que cria um défi cit de cerca de 750 m³/s naquela região. Des-
sa forma, a solução defi nitiva para esse momento crítico da região do São 
Francisco passa a depender da ocorrência de chuvas, ou seja, das providên-
cias divinas, o que também se constitui o fi el da balança para a regularização 
do atendimento das demandas hídricas de todo o Semiárido.
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Mais uma questão importante que precisa ser levada em consideração é 
a dos aquíferos do Rio São Francisco, dentre eles, o Urucuia e o Bambuí, 
que desempenham papel fundamental no regime hidrológico do Velho Chico 
(principalmente no volumétrico), porque apresentam geologia sedimentária, 
com solos porosos, o que facilita a infi ltração da água da chuva, para a for-
mação dos chamados lençóis freáticos. O Aquífero Urucuia, por exemplo, é 
responsável por cerca da metade da vazão de base que afl ui na represa de 
Sobradinho. É nos lençóis freáticos desse aquífero que ocorrem, de forma 
lenta (cerca de alguns centímetros a cada dia), os fl uxos de base em direção 
à calha do rio.

As águas desses aquíferos estão sendo super exploradas na irrigação, em 
uma região de intenso cultivo agrícola (agronegócio), para produção das cul-
turas de soja e milho, por intermédio de equipamentos chamados pivôs cen-
trais, que consomem uma quantidade expressiva de água (cerca de 2600 
m³/h, cada unidade). No Oeste da Bahia, por exemplo, estima-se a existência 
de mais de uma centena deles, o que constitui uma extrema desproporcio-
nalidade entre as águas que estão sendo exploradas e os lentos volumes de 
base que são direcionados, diariamente, para a calha do rio, alimentando 
a sua vazão. Também na região do Mapitoba (região de extensa atividade 
agrícola, fronteira dos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia), loca-
lizada sobre o aquífero Urucuia, onde as autoridades estimam uma produção 
recorde de cerca de seis milhões de toneladas de grãos, as águas subterrâ-
neas estão sendo descontroladamente exploradas, por meio de pivôs cen-
trais e de usos indevidos (furtos e desvios para outros fi ns). Esses fatos têm 
interferido no atual quadro de crise hídrica existente na bacia do Velho Chico, 
contribuindo para acabar com a vida do rio.

Diante do exposto, fi ca evidente que a gestão correta das águas do Semiárido 
também diz respeito ao planejamento dos usos volumétricos dos principais 
aquíferos da região, respeitando-se o uso correto de suas vazões de base.

No Nordeste brasileiro existem áreas nas quais as secas ocorrem com menor 
intensidade, mas existe uma área denominada de “Miolão da Seca” (descrita 
por Otamar de Carvalho, em seus trabalhos), na qual as situações de estia-
gem são mais frequentes: 80% das secas do Semiárido ocorrem nessa área 
de sua parte setentrional. É para lá que foi planejada a chegada das águas 
do Rio São Francisco, através do projeto da Transposição, visando à solu-
ção dos problemas de abastecimento das populações. Hoje, boa parte dos 
municípios do Miolão da Seca está em estado de emergência, com o abas-
tecimento, via de regra, sendo realizado com frotas de caminhões-pipa. Essa 
situação traz um enorme constrangimento para as populações, já que, além 
de serem abastecidas de forma precária, com água de péssima qualidade, 
ainda enfrentam refl exos negativos no trânsito dos municípios. Afi nal, estima-
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-se uma frota com cerca de cinco mil caminhões pipas transitando e tentando 
resolver as necessidades hídricas do povo.

A saída seria iniciar um programa de gestão adequada dos recursos hídricos 
interiores (de represas e de subsolo). Mas, como estamos em uma situação 
na qual não existem, ainda, volumes sufi cientes nas represas para se ini-
ciar esse gerenciamento, não há outra solução, a não ser a de se esperar 
a quadra chuvosa iniciada no mês de novembro de 2017 e atualmente em 
vigor. Caso as chuvas não continuem a ocorrer de forma satisfatória, o pro-
blema tende a se agravar, já que as águas do embasamento cristalino são 
poucas e de má qualidade (salobras) e aquelas represadas são insufi cientes 
para o atendimento planejado das demandas da população. Essa situação 
demonstra a necessidade do poder público começar a traçar estratégias de 
aproveitamento das águas já acumuladas nas represas, cisternas, ainda pre-
sente em poços, etc., contando, para tanto, com planos de gestão efi cientes e 
condizentes com a gravidade da situação reinante. Já que a água é um bem 
natural fi nito, a sua busca tem que ser empreendida com muito planejamento 
e seu uso realizado com muita parcimônia.

Nesse aspecto, é imperioso dar a devida importância aos trabalhos desem-
penhados pela ASA Brasil, uma instituição não governamental (ONG), que 
congrega 600 outras ONGs, com ações voltadas para a convivência com o 
Semiárido. A ASA trabalha com cerca de 40 tecnologias do setor hídrico, a 
exemplo de cisternas rurais de placas, cisternas produtivas tipo calçadão, 
barragens subterrâneas, mandalas, entre outras. O êxito para o bom funcio-
namento dessas tecnologias está na racionalidade do uso das águas.

A ASA Brasil trabalha com cisternas rurais de placas, com capacidade de 16 
mil litros e, também, com aquelas voltadas para fi ns produtivos, com capaci-
dade para 52 mil litros. As cisternas de placas captam água dos telhados das 
casas, para fornecer um produto de boa qualidade (consumo e cozimento), 
para uma família de cinco pessoas, durante os oito meses sem chuvas na 
região. As cisternas produtivas (cisternas calçadão), que são implantadas no 
campo, captam água por meio de uma área previamente construída (calçada) 
para esse fi m, e permitem, ao sitiante, a irrigação de uma pequena horta e 
algumas fruteiras, possibilitando acréscimos em sua renda familiar. Em se-
cas pretéritas, com as difi culdades de acesso à água para uso doméstico 
e a gêneros alimentícios, era muito comum, no Nordeste semiárido, haver 
saques em supermercados e feiras livres, por parte da população. Com o uso 
dessas tecnologias, o cenário de difi culdades mudou radicalmente e os sa-
ques deixaram de ocorrer. Isso motivou o poder público a continuar apoiando 
essas ações voltadas para o campo, pela certeza do desenvolvimento que 
continuarão trazendo para a região, não só fi xando o homem à terra, mas, e 
principalmente, melhorando sua qualidade de vida.
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Em relação ao abastecimento das populações do Semiárido, foram duas as 
iniciativas para tentar resolver, de vez, essa questão: a viabilização de uma 
infraestrutura hídrica, no setentrional nordestino, capaz de dar acesso às 
águas interiores da região, e a implantação do projeto da Transposição das 
Águas do Rio São Francisco.

No tocante à viabilização da infraestrutura hídrica, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) promoveu uma reunião em Recife, em 
agosto de 2004, na qual reuniu cerca de 40 dos principais expoentes da hi-
drologia nacional, com o propósito de discutir transposição de águas entre 
grandes bacias hidrográfi cas. Nessa reunião, as questões ambientais da ba-
cia do Rio São Francisco foram analisadas em suas minúcias, tendo sido 
detectadas, pelos técnicos participantes, importantes limitações na oferta de 
volumes do rio que poderiam difi cultar o atendimento às demandas hídricas 
dos nordestinos. Identifi cados os fatores limitantes, a SBPC fez uma proposta 
- que consta no relatório dessa reunião - de construção de uma infraestrutura 
hídrica, partindo-se de jusante para montante (do setentrional em direção à 
bacia do São Francisco), buscando-se as águas interiores da região (de po-
ços, represas, rios, entre outras). Com essa infraestrutura em funcionamento, 
se avaliaria, posteriormente, a necessidade, ou não, de novos aportes hídri-
cos para a população. Portanto, em 2004, as águas interiores do Semiárido 
eram consideradas como as principais fontes de abastecimento, enquanto as 
águas do Rio São Francisco como de abastecimento complementar.

Em dezembro de 2006, a ANA, baseando-se na proposta técnica da reu-
nião da SBPC, sugeriu a criação do Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano 
de Água, um programa bem abrangente, em termos de abastecimento, pois 
possibilitava a oferta de água para um universo de 34 milhões de pessoas, 
em municípios de até 5.000 habitantes, a um custo de cerca da metade da-
quele previsto no projeto da Transposição do Rio São Francisco. Apesar de a 
proposta do Atlas ter fi cado pronta, a mesma não prosperou porque o poder 
público deu prioridade ao projeto da transposição.

O projeto da Transposição do Rio São Francisco foi concebido para abaste-
cer 12 milhões de pessoas no Setentrional nordestino, por intermédio de dois 
eixos, o Leste e o Norte, os quais têm a possibilidade de retirar, do rio, cerca 
de 127 m³/s (28 m³/s no Eixo Leste e 99 m³/s no Eixo Norte). O Eixo Leste foi 
inaugurado em junho de 2017, conduzindo as águas do Velho Chico para o 
abastecimento da represa de Boqueirão de Cabaceiras, minimizando, de cer-
ta forma, a incômoda situação de três longos anos de racionamento enfrenta-
dos pelo Município de Campina Grande. As águas começaram a ser bombe-
adas da represa de Itaparica, em volumes de cerca de 9 m³/s, não só para o 
abastecimento de pessoas, mas, também, para a irrigação de pequenas áre-
as (0,5 ha), em propriedades localizadas próximas aos canais. Porém, devido 
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à urgência em abastecer as populações residentes ao longo do percurso, o 
poder público foi obrigado a escavar fendas nos paredões das represas de 
Poções e Camalau,, respectivamente nos municípios de Monteiro e Cama-
laú, a fi m de acelerar a chegada das águas do Velho Chico. A continuidade 
dessa sangria, para usos diversos, principalmente na irrigação, juntamente 
com as perdas provenientes da evaporação e de infi ltrações, acarretou uma 
redução na vazão em Monteiro, de cerca de 3 m³/s, registrando-se, em Bo-
queirão, apenas, 3,5 m³/s.

Com o início da quadra chuvosa na bacia do rio Paraíba, Boqueirão passou 
a receber, apenas, os volumes oriundos das chuvas caídas, uma vez que o 
poder público interrompeu o processo de bombeamento do Eixo Leste, ale-
gando a necessidade de reparo dos danos causados pelos rasgos efetuados, 
às pressas, nos paredões das represas anteriormente citadas. Atualmente, 
Boqueirão de Cabaceiras permanece fornecendo água à população da re-
gião sem contar com aquelas do Rio São Francisco, apenas com os volumes 
acumulados na represa, pelas chuvas caídas do período chuvoso em vigor.

O Eixo Norte do projeto da Transposição ainda não foi concluído, havendo 
a promessa das autoridades responsáveis de entregá-lo até o fi nal de 2018.

Diante do cenário de crise hídrica relatado, com evidências claras de limi-
tações volumétricas do Velho Chico para suprir as demandas que lhe são 
imputadas, circulou, no meio político, uma proposta para transposição das 
águas do Rio Tocantins em direção à bacia hidrográfi ca do São Francisco. 
O propósito seria elevar o nível do espelho d´água desse último, permitindo, 
assim, a volta da navegabilidade, principalmente para as embarcações de 
grande calado. Essa proposta se constitui não só num atestado de equívo-
co, por parte das autoridades, em relação ao projeto da transposição do Rio 
São Francisco, como também um indicativo de que os erros de avaliação 
permanecem. De acordo com o que a mídia nordestina vem divulgando, o 
Tocantins tem apresentado problemas nos seus níveis volumétricos que co-
locam em risco a economia de todo o Estado. Não é sensato, portanto, tentar 
solucionar a limitação hídrica de um rio, transportando, para o interior de sua 
bacia, as águas de outro caudal que já se encontra limitado do ponto de vista 
hidrológico. Além disso, aspectos ambientais da bacia do Tocantins também 
devem ser evidenciados: a geologia cristalina, em alguns pontos da região, 
impede a existência de fl uxos de base, condicionando o rio, naqueles locais, 
a volumes exclusivos de escoamentos superfi ciais provenientes das águas 
de chuvas. Essa característica geológica dá, ao Tocantins, uma amplitude 
volumétrica entre 760 m³/s, no posto de observação de Serra da Mesa, e de 
450 m³/s no posto de Cana Brava. Portanto, esses volumes são insufi cientes 
para solucionar os problemas dos baixos níveis do Rio São Francisco, tendo 
em vista já existir, neste último, um défi cit volumétrico de cerca de 750 m³/s, à 
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jusante de Sobradinho. Em se concretizando esse projeto de transposição do 
Tocantins, a excessiva utilização de suas águas pode acarretar, num futuro 
próximo, a necessidade de aportes volumétricos de outro rio para salvá-lo, 
que poderá necessitar, num futuro mais distante, de outro caudal que o socor-
ra e assim, sucessivamente, transformando a questão “transposição” numa 
bola de neve sem fi m!

Finalmente, é imperioso tratar tudo isso de forma sistêmica, pensando glo-
balmente e agindo localmente, garantindo à sociedade uma solução defi nitiva 
para o abastecimento seguro das populações. Iniciando-se agora um progra-
ma consistente de revitalização de bacias e de gestão adequada dos recur-
sos hídricos interiores, poder-se á entregar, às gerações futuras, as águas do 
nosso País em condições adequadas de uso, fazendo jus à importância que 
elas têm para a vida das pessoas e para o desenvolvimento da região.



20 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Recursos hídricos no con-
texto social do bioma Caa-
tinga
Antonio Rocha Magalhães1

A Caatinga

O bioma Caatinga é uma área de 844,4 mil km2, inserida nos nove estados 
do Nordeste e no Norte de Minas Gerais. O estado com maior parcela de seu 
território na Caatinga é o Ceará, enquanto o estado com maior área de Caa-
tinga, em relação ao total do bioma, é a Bahia. A Caatinga, que é a vegetação 
predominante do Semiárido brasileiro no Nordeste e Sudeste (Norte de Minas 
Gerais), se caracteriza por uma vegetação baixa, muito variável e geralmente 
espinhosa. Essa vegetação pode ser muito rala em alguns lugares, depen-
dendo da qualidade dos solos – geralmente rasos –, da quantidade de chuva 
e da temperatura. Caatinga não é a mesma coisa que Semiárido, mas os dois 
conceitos tendem a se confundir. No entanto, o Semiárido é maior do que a 
Caatinga, porque ele inclui algumas áreas que não são de Caatinga. Também 
não é a mesma coisa que Áreas Suscetíveis à Desertifi cação (ASD), confor-
me o conceito cunhado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), as quais 
incluem o Semiárido e suas áreas vizinhas (ver CGEE, 2016). Há, ainda, o 
Sertão, geralmente confundido com o Semiárido. A palavra “sertão” é mais 
comumente utilizada no dia a dia dos sertanejos, isto é, daqueles que são ori-
ginários do interior do Nordeste, compreendendo o Semiárido e a Caatinga. 
No entanto, trata-se de um conceito amplo, representando, às vezes, todas 
as terras que estão afastadas do litoral, menos as área de serras úmidas, bre-
jos e fl orestas. A tabela abaixo compara a área e a população da Caatinga, do 
Semiárido, da ASD e do Nordeste brasileiro.

Tabela 1. Área e População da Caatinga, Semiárido, Área Suscetível à De-
sertifi cação (ASD) e Nordeste brasileiro

Discriminação Área (mil Km2)
População (mil 
hab. em 2010)

Área(% Brasil) População(% Brasil)

Caatinga 844,5 15.500,0 9,9 8,7

Semiárido 982,5 22.581,7 11,5 11,5

ASD 1.344,8 34.819,9 15,8 18,3

Nordeste 1.554,0 53.081,9 18,6 27,9

Fonte: IBGE (2010) e CGEE (2016).

Nota: O dado de população da Caatinga foi calculado a partir da informação fornecida por Dota (2007).

1Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE), armagalhaes@gmail.com.
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A diversidade da Caatinga (CGEE, 2016 p. 53)

A Caatinga é o bioma típico do Semiárido. Como já mencionado, há várias 
caatingas e vários semiáridos. O recente estudo preparado pelo Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) e pela Fundação Cearense de Me-
teorologia e Recursos Hídricos (Funceme) (CGEE, 2016) classifi ca 15 domí-
nios naturais do Semiárido, tais como a Depressão Sertaneja, “d(D)epressão 
interplanáltica semiárida (100 e 400 m de altitude) em rochas do embasa-
mento cristalino, com superfícies pediplanadas nas porções Centro-Norte da 
Região, envolvendo os Sertões do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas”. Na verdade, a diversidade pode ser observada em 
espaços ainda menores: às vezes, diferenças entre solos, vegetação e água 
podem ser observadas em espaços bem pequenos. Pode-se dizer, também, 
que são bem diferentes as caatingas registradas no Ceará e na Bahia, por 
exemplo, em função de condições diferenciadas de solo e clima.

As relações entre o homem e a Caatinga

Antes da chegada dos portugueses, os ameríndios tinham uma relação har-
moniosa com a Caatinga. Eles, entretanto, sofriam com as secas: como não 
faziam obras para acumulação de água, eram atingidos e tinham de caminhar 
até o litoral em períodos de seca severa. No caso de secas não severas, o 
meio ambiente se mostrava resiliente, fontes de água eram ainda preser-
vadas, a população nativa podia sobreviver. A ocupação do espaço da Ca-
atinga tem impulso na segunda metade do século XVII, com as sesmarias 
e o estabelecimento das fazendas de gado, a chegada dos portugueses, a 
civilização do couro em complementação à civilização do açúcar na Zona da 
Mata (Capistrano de Abreu, 2000). Junto com o gado, veio também o cultivo 
de grãos de subsistência e, mais tarde, do algodão. Ao longo dos séculos, 
formou-se uma população típica da Caatinga, miscigenação de portugueses, 
ameríndios, negros, organizados como fazendeiros e donos de terra, meei-
ros, vaqueiros, trabalhadores rurais. Os descendentes de portugueses eram 
os donos de terra, os fazendeiros. Os trabalhadores rurais eram sobretudo 
os caboclos, descendentes dos ameríndios – os verdadeiros sertanejos. Até 
meados do século XX, todos eram distribuídos no mesmo território – a fa-
zenda -, com donos de terra e moradores formando a maioria da população 
e os demais distribuídos em pequenos povoados. Isso também dava confor-
mação a um sistema político em que o poder dependia do dono da terra, que 
controlava os votos dos seus moradores e trabalhadores rurais – a ideia do 
coronelismo, enxada e voto, tão bem descrita por Victor Nunes Leal (2012). 
A partir de meados do século XX, a persistência de secas, o processo de 
urbanização e a evolução da legislação social levou a grandes mudanças na 
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sociedade do interior do Nordeste, com o esvaziamento das fazendas e da 
zona rural e a concentração da população nas cidades pequenas, médias e 
grandes, inclusive, de fora da região.

As relações entre o homem e a Caatinga nem sempre foram amigáveis. O 
início da ocupação também se confunde com o tempo do extermínio dos 
indígenas, sob o comando dos colonizadores portugueses (Ver o romance A 
Casa da Palma, Silva, 1995). A introdução da pecuária e da agricultura, bem 
como o uso da vegetação para fornecer lenha e material para as cercas, se 
dava sempre às custas de avanços sobre os recursos naturais. Com o au-
mento da população, aumentou também a pressão sobre o meio ambiente, 
com atividades agrícolas, pecuárias, produção de energia (lenha e carvão), 
extrativismo e caça.

Duas são as principais causas da pressão antrópica sobre o meio ambiente. 
Primeiro, o aumento da população. Segundo, o aumento das atividades da 
população, quer sejam atividades econômicas (agricultura, pecuária, extra-
tivismo, indústria, urbanização) ou outras atividades sociais. Quanto ao au-
mento da população, isso tem acontecido no Nordeste como um todo. Des-
de 1960, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE, 2010), a população total do Nordeste passou de 22,4 milhões de habi-
tantes para 53,1 milhões em 2010 (56 milhões em 2015). No mesmo período, 
a população urbana passou de 7,7 milhões para 38,8 milhões, e a população 
rural passou de 14,7 milhões para 14,3 milhões. Ou seja, enquanto a po-
pulação urbana continuou crescendo, a população rural fi cou estagnada ou 
diminuiu. Se, em 1960, a população rural do Nordeste representava 65,6% da 
população total, ela passou para apenas 26,9% da população total, em 2010 
(Tabela 2). A população rural alcançou um pico de 17,5 milhões em 1980 e a 
partir daí decresceu até atingir os valores atuais.

Nesse período, ocorreu um esvaziamento do campo, com redução no núme-
ro absoluto de pessoas vivendo nas fazendas e em outras zonas rurais do 
Nordeste. Isso aconteceu por causa da dinâmica da economia e da socie-
dade, refl etindo grandes transformações no espaço social da Caatinga e do 
Semiárido.

Tabela 2. População e Urbanização do Nordeste: 1960, 1980, 2010 (Mil Ha-
bitantes)

ANO Taxa Urbanização (%)

POPULAÇÃO 1960 1980 2010  1960  1980  2010

Rural 14.748,2 17.459,5 14.260,7 65,8 49,3 26,9

Urbana 7.680,7 17.959,6 38.821,2 34,2 50,7 73,1

Total 22.428,9 35.419,2 53.081,1 100,0 100,0 100,0

Fonte: IBGE (2010).
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- Degradação da Caatinga e Desertifi cação

Recentemente, o CGEE e a Funceme prepararam um estudo aprofundado 
sobre a problemática da degradação de terras e desertifi cação no Nordeste 
(CGEE, 2016). Esse tema tem sido estudado por muitas instituições (Embra-
pa, 2010). A forma insustentável como se tem dado a relação entre o homem 
e o meio ambiente na Caatinga tem levado ao desmatamento, sobrepasto-
reio, erosão, contaminação de solo e água por pesticidas, sedimentação de 
rios e açudes, poluição, redução da biodiversidade. Há um confl ito perma-
nente entre interesses de curto prazo (o lucro fácil ou a própria sobrevivência 
das pessoas) e a preservação e sustentabilidade no uso dos recursos natu-
rais de solo, água, fauna e fl ora.

A degradação de água, solos e da biodiversidade tem sido observada em 
todas as áreas de Caatinga, em maior ou menor grau. Em cerca de 70.000 
km2, duas vezes o tamanho do Estado de Sergipe, a degradação tem sido 
mais extrema, criando áreas de desertifi cação onde as condições de produ-
tividade e a incerteza na produção atingiram um nível em que não é mais 
possível sustentar uma população e a biodiversidade. Os chamados Núcleos 
de Desertifi cação, inicialmente nominados por Vasconcelos Sobrinho (1978), 
estão presentes em vários estados do Nordeste, sobretudo no Piauí, Ceará, 
Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba.

O contexto social da Caatinga

Tendo fi cado séculos de isolamento no interior do Nordeste, e reunindo as-
cendências de diferentes etnias – pelo menos ameríndios, africanos e portu-
gueses – o homem típico da Caatinga acabou por desenvolver uma cultura 
própria, que refl ete as restrições ambientais da região, em especial a falta 
d´água e a seca. A literatura típica do Nordeste, e não apenas aquela de 
cordel, mostra essa estreita ligação com o mundo em torno do qual vive o 
nordestino. Na literatura, pode-se lembrar Rachel de Queiroz e Rodolfo The-
óphilo, no Ceará; Ariano Suassuna, na Paraíba e Pernambuco; Jorge Amado, 
na Bahia (com Seara Vermelha); Graciliano Ramos em Alagoas, e muitos ou-
tros. Na música, o ícone é Luiz Gonzaga, mas também vários outros músicos 
que beberam na cultura sertaneja. A religião do homem catingueiro é cheia 
de crendices. Quando não reza para pedir chuvas, quando não observa qual-
quer sinal da natureza para prever se haverá inverno, e quando não vive a 
saudade dos anos bons, o homem da Caatinga reza para agradecer a fartura 
e a disponibilidade de água. São muitas as crendices do homem sertanejo, 
em geral refl etindo aspectos especiais das chuvas, das secas e da falta de 
água.
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Quais são as atividades produtivas da população da Caatinga? Penso que, 
para simplifi car, podem-se distinguir três períodos, pelo menos. Primeiro, 
antes do algodão, quando as atividades eram basicamente a pecuária e a 
agricultura de subsistência. Todos, donos da terra e trabalhadores rurais, mo-
ravam na fazenda. Cidades, só muito pequenas, que serviam como local de 
pouso para os boiadeiros. Isso foi provavelmente até início do século XVIII, 
quando a economia do Sertão era completamente complementar à da Zona 
da Mata – a chamada civilização do couro. Segundo, com a introdução do 
algodão e a guerra civil nos Estados Unidos, estabeleceu-se uma economia 
sustentável (economicamente), porém de baixa produtividade – com o tripé 
boi-algodão-subsistência. O boi continuou servindo ao grande fazendeiro, o 
algodão servia também ao grande fazendeiro, mas poderia, através do siste-
ma de meação, oferecer alguma renda para os meeiros e posseiros, e a pro-
dução de subsistência garantia a reprodução da força de trabalho. Quando, 
nos anos 1980, a praga do bicudo destruiu o algodão de baixa produtividade, 
tanto o de fi bra longa (algodão mocó), como o de fi bra curta (algodão herbá-
ceo), o sistema de produção predominante no Nordeste ruiu. Pode-se dizer 
que, até agora, no início do século XXI, ainda não foi encontrado um substitu-
to. Porque não há um substituto, mas muitos substitutos, e a opção para um 
lugar pode ser bem diferente daquela viável para outro lugar.

Mais ou menos  na segunda metade do século XX, novas formas de renda 
para o homem da Caatinga foram inventadas, conformando aquilo que o eco-
nomista pernambucano, Gustavo Maia Gomes, chamou de renda sem pro-
dução (Gomes, 2001). A renda sem produção se baseia no tripé: previdência 
social rural, que assegura renda às famílias como pessoas mais velhas, que 
sempre viveram da agricultura; emprego público nas prefeituras, que se tor-
nou possível, em larga escala, após a Constituição de 1988, com a expansão 
do Fundo de Participação de Estados e Municípios, e os programas de Pro-
teção Social, especialmente o Programa Bolsa Família, implantado a partir 
do fi nal dos anos 1990 e fortalecidos no início do século XXI. O Programa 
Bolsa Família tem grande escala, alcançando a maior parte dos pobres no 
interior do Nordeste (e do Brasil), entre aqueles que têm crianças em idade 
escolar. Com esse programa, que transfere renda para as famílias pobres, 
sem contraprestação de serviços, foram erradicadas as frentes de serviço, 
que trocavam renda por trabalho em épocas de secas. Essas três atividades 
– aposentadoria rural, emprego público e bolsa família – asseguram o funcio-
namento de uma economia de bens básicos no Nordeste rural, alimentando 
um comércio nas pequenas e médias cidades.

Pode-se imaginar o funcionamento da sociedade da Caatinga, isto é, do in-
terior do Nordeste, ao longo do tempo. No início, o “coronel” proprietário da 
fazenda, no centro, criando bois e abastecendo a Zona da Mata, sendo o 
centro da civilização do couro. Ao redor dele, os moradores, pessoas que 
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viviam em suas terras e que dependiam da fazenda, ou do coronel, para vi-
ver. Em anos de secas moderadas, o coronel protegia seus moradores e eles 
poderiam sobreviver e preservar a continuidade daquela sociedade rural. Em 
anos de secas severas, muitos pereciam e o próprio coronel perdia a maior 
parte dos seus bens, isto é, o seu gado. Muitos moradores migravam para o 
litoral e pereciam pelos caminhos. O povoamento era ainda ralo, não havia 
infraestrutura e ainda não tinha começado a atividade de construção de bar-
ragens públicas.

O descendente desse antigo coronel continuava sendo um próspero e grande 
latifundiário quando se instalou a próxima fase da economia nordestina, com 
o sistema estável do tripé boi-algodão-subsistência. Os seus moradores tam-
bém se multiplicaram e a terra começou a ser dividida, persistindo os grandes 
latifúndios ao lado de glebas menores e, mais à frente, de minifúndios. Todos 
ainda dependiam do dono da terra, econômica e politicamente. No meio rural, 
ainda persistia a fazenda com os seus moradores, agora ao lado de peque-
nos povoados que vieram a se transformar em cidades, geralmente às mar-
gens de rios. O morador tinha alguma mobilidade, sobretudo após a abolição 
da escravatura em 1889, mas sempre se instalava em uma nova fazenda. 
A sociedade era basicamente rural, uma vez que uma pequena proporção 
apenas se aglomerava em cidades, geralmente prestando serviços para as 
atividades rurais – como o descaroçamento de algodão, a compra e venda 
de produtos do extrativismo, como a oiticica, e as feiras semanais de produ-
tos locais. Era uma sociedade predominantemente cristã e católica, com as 
festas dos santos se instalando e se tornando tradição em vários lugares. O 
sentido de honra era arraigado e, enquanto se estimulava a liberdade sexual 
masculina – inclusive dos padres – a mulher permanecia como preservada 
para o casamento ou para o serviço de Deus. Em comparação com a Zona da 
Mata, as distâncias sociais, contudo, eram menores. Era comum que patrão 
e empregados comessem à mesma mesa e se sentassem no alpendre da 
casa grande, ao anoitecer, para prosear e contar casos. As distâncias sociais, 
contudo, eram respeitadas: patrão branco, proprietário de terra, era superior 
ao empregado caboclo, mistura de índio e negro. O branco que fosse pro-
prietário, mesmo pequeno, tinha um status privilegiado sobre a população de 
moradores caboclos. O sistema legal assegurava o poder terreno do dono da 
terra – o coronel local – de quem a igreja era quase sempre uma aliada. Fora 
desse sistema, era difícil sobreviver. Os que se aventuravam se tornavam 
cangaceiros ou fanáticos, colocando-se a serviço de outras causas justas ou 
não, desafi ando o poder instituído e se tornando, mais cedo ou mais tarde, 
presas do sistema legal. Foi assim com Lampião e com o Conselheiro. Muitos 
casos sobreviveram na memória do povo, sendo de destacar o caso de Jua-
zeiro do Norte, no Ceará, com o Padre Cícero e os seus milhões de romeiros.
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A partir do início da segunda metade do século XX começou a grande trans-
formação da sociedade e da economia nordestina. Já foi visto que, com a der-
rocada do algodão, os catingueiros deixaram de ter uma economia estável, 
que lhes permitia atravessar bem os anos normais e de secas brandas e que 
eram abalados, mas não eliminados, nos casos de secas severas. A partir dos 
anos sessenta, começaram a crescer os movimentos sociais, a maioria com 
a participação da igreja, que pregavam a emancipação do homem do campo. 
A praga do bicudo no algodão ajudou nessa batalha, enfraquecendo a econo-
mia baseada no dono da terra. As pessoas começaram a migrar para as cida-
des do Semiárido, para as do Litoral e também para o Sul e para a Amazônia. 
A transformação das relações sociais, com a obrigatoriedade de os donos de 
terra registrarem os seus moradores como empregados, associando a isso 
o custo previdenciário, reforçou esse movimento em direção às cidades. Em 
1962, o Estatuto do Trabalhador Rural determinou que cada trabalhador rural 
deveria receber o equivalente a um salário mínimo (Ver Anita Brumer, Previ-
dência Social Rural e Gênero, Sociologias, Ano 4, Vol. 7, Jan-Jun 2002, Porto 
Alegre). As fazendas se esvaziaram: os proprietários, que sempre moraram 
no campo, mudaram para as cidades. Os trabalhadores passaram a inchar 
as periferias urbanas. A economia rural não dava suporte para a população. 
O inchamento urbano e as grandes mudanças físicas trouxeram, associadas, 
as mudanças de valores. As cidades também não estavam preparadas para 
receber esses contingentes, tanto em termos de empregos como de serviços 
sociais de educação, saúde e lazer. Houve incentivo para a busca de alterna-
tivas, inclusive, aquelas não legais, como aumento da criminalidade e do uso 
de drogas. O Nordeste rural ainda se defronta hoje com esse dilema. Não há 
mais um sistema produtivo estável – mesmo que houvesse, os baixos níveis 
de produtividade implicariam em manutenção da pobreza. Não há um siste-
ma, mas vários sistemas.

Em Novas Secas e Velhos Sertões (Gomes, 2001), são mencionados os no-
vos sertões, ilhas de prosperidade no interior do Nordeste: Petrolina/Juazeiro, 
que vem adensando sua população em torno do polo da moderna agricultura 
irrigada; o Oeste baiano, cujo Cerrado faz parte da nova fronteira agrícola do 
Brasil; o turismo em partes do litoral; e outros lugares onde certas atividades 
são bem sucedidas. A Embrapa desenvolveu várias alternativas de sistemas 
de produção sustentáveis para o Semiárido. Contudo, essas soluções ainda 
não mostraram um potencial de universalização no total da Caatinga e do 
Semiárido. Com o conhecimento disponível atualmente, sabe-se que é pos-
sível aumentar, com algum investimento, com educação e com mudança de 
mentalidade, a produtividade agropecuária no Semiárido, mas não é possível 
dar grandes pulos como no caso de Petrolina-Juazeiro. Disponibilidade de 
água continua sendo a grande restrição da Caatinga.
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Um aspecto muito importante do contexto social do Nordeste é a pobreza. 
Sabe-se que o Nordeste rural e, portanto, todo o bioma Caatinga, contém a 
população mais pobre do Brasil. Mais ainda: por meio de processos migrató-
rios, a pobreza das cidades, inclusive, de grandes cidades do País como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tem suas origens no Nordeste rural. Se for 
tomado, por exemplo, o percentual da população constituída por famílias com 
renda per capita de até meio salário mínimo – um dos indicadores de pobre-
za – verifi ca-se que, no Nordeste, ela corresponde a cerca de 60% (CGEE, 
2016). Por outro lado, se for tomado o percentual de recipientes do Progra-
ma Bolsa Família, que se baseia em cadastro social detalhado organizado e 
mantido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, observa-se também que 
a maior parte dos benefi ciários, isto é, dos pobres, se encontra no Nordeste 
rural.

Há muitas discussões sobre as causas da pobreza no Nordeste. A literatura é 
ampla sobre esse tema, desde aspectos históricos, da ocupação baseada em 
latifúndios, passando por aspectos sociais – as relações sociais de depen-
dência entre capital e trabalho – e econômicos, como a baixa produtividade 
das atividades agrícolas de sequeiro. As secas têm sido apontadas como 
causa de pobreza, porque elas aumentam o risco de investimentos na agri-
cultura e, portanto, os investimentos são mantidos a um nível muito baixo. O 
acesso à água está sempre presente como um aspecto fundamental. Onde 
tem água, é possível utilizar o solo, é possível irrigar e alcançar níveis de pro-
dutividade mais elevados. Onde não existe água, o grau de aproveitamento 
dos recursos naturais é muito baixo e, sobremaneira, predatório.

A situação de pobreza é ainda mais grave para as crianças. Como as famí-
lias pobres são em geral maiores do que as famílias ricas, há, ainda, mais 
crianças pobres do que indicam os dados gerais de pobreza. A situação de 
escolaridade, embora venha melhorando, continua muito precária. A qualida-
de da educação deixa muito a desejar, especialmente nas zonas rurais, mas 
também nas cidades que estão dentro do bioma. A falta de oportunidades ex-
põe as crianças a situações indesejadas em relação a perspectivas de futuro.

Os recursos hídricos na Caatinga

Em 1980, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) 
publicou um amplo levantamento sobre a situação de recursos hídricos do 
Nordeste. O Plano de Aproveitamento Integrado de Recursos Hídricos do 
Nordeste (PLIRHINE) (Sudene, 1980) fez um balanço muito abrangente da 
situação de recursos hídricos da região. Anos depois, em 1994, esse trabalho 
foi atualizado por uma equipe do Projeto Aridas, tendo à frente o professor Vi-
cente Vieira (Projeto Aridas, 1995; Vieira, 2000). O Nordeste conta com dois 
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grandes rios perenes que cruzam o Semiárido (São Francisco e Parnaíba). 
O Rio São Francisco cruza a região em seu centro, levando águas de Minas 
Gerais, no Sudeste, as quais são adicionadas com águas de tributários nas 
margens esquerda e direita. O Rio Parnaíba está nas bordas do Nordeste, 
na fronteira entre Piauí e Maranhão. Os demais são rios não perenes, que 
têm caudais apenas nos períodos de chuva. O Rio Jaguaribe, no Ceará, é 
considerado “o maior rio seco do mundo”. Vários desses rios secos foram 
perenizados através da construção de grandes barragens. A partir dos anos 
noventa, ideias de gerenciamento integrado de recursos hídricos no Nordeste 
começaram a ser implementadas, sobretudo com a Lei das Águas de 1997, 
a criação da ANA em 2000 e a evolução de planos e instituições estaduais.

Uma questão básica, no interior do Nordeste, é que não há originariamen-
te rios perenes ou lagoas, com exceção dos mencionados São Francisco 
e Parnaíba. Há alguns rios de fl uxo perene na Zona da Mata e Agreste de 
Pernambuco, como por exemplo o Capiberibe e o Beberibe, mas a rigor estão 
fora do Semiárido e da Caatinga. Para o sertanejo do Ceará, do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba, a realidade é de rios secos. Há duas estações: a de 
inverno, quando chove, geralmente de janeiro a junho; e a do verão, quando 
não chove, de julho a dezembro. Inverno é sinônimo de chuva, verão é sinô-
nimo de seca. O sertanejo está acostumado com a seca, todo ano, de julho 
a dezembro. Com os muitos açudes e a perenização de alguns rios, como o 
Jaguaribe e o Piranhas-Açu, passou a ter alguma água durante o período de 
verão e isso pode ter mudado a vida de muitas famílias que tiveram acesso 
a essa água.

O que se chama de seca, no Nordeste, não é esse período anual seco. São 
os períodos em que não há chuva, ou há pouca chuva, no inverno. Às vezes, 
são secas anuais, às vezes plurianuais. A seca mais longa de que se tem 
notícia acabou de acontecer, ou ainda está acontecendo em algumas áreas. 
Ela começou em 2010, quando choveu pouco. Interrompeu em 2011, que 
teve chuvas regulares. E choveu pouco de 2012 a 2017. Em 2018, choveu 
na maior parte do interior nordestino, mas, ainda, restou uma área seca no 
interior da Bahia. As secas estão na vida das pessoas porque impactam a 
todos, indistintamente. Elas afetam a produção agrícola, de que muitas famí-
lias tiram o sustento. Afetam a pecuária, a biodiversidade. De modo especial, 
afetam a disponibilidade de água para beber, tanto para as pessoas como 
para o animais. As secas fazem parte do cotidiano das pessoas, porque todos 
se sentem atingidos. Por isso, elas estão tão arraigadas nas vidas, na cultura, 
nas artes, nos discursos das políticas de governo.

O sertanejo já aprendeu, desde o início, a viver com pouca água. Ele não 
gasta água à toa. A relação do sertanejo com a água é de muito respeito, 
porque ela sempre foi um elemento raro, porém, fundamental para a vida e 
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para as atividades. O sertanejo não toma banho todo dia, a não ser se coin-
cidir que ele resida em um oásis, em um lugar que é diferente dos demais ao 
redor, onde há abundância de água. Durante o inverno, ele junta a água que 
cai no teto, sobretudo para beber. No verão, ele busca água em olhos d´água 
(onde os há), cacimbas nas areias de rios, cacimbões em rios secos ou em 
baixadas, açudes (pequenos, médios, grandes). Essas fontes podem estar 
mais perto ou mais longe das casas, assim é preciso carregar a água para 
torná-la disponível em depósitos mantidos em casa, sobretudo em potes.

O transporte de água para o consumo doméstico pode acontecer de vários 
modos, conforme as posses das pessoas envolvidas. Pode ser em latas car-
regadas na cabeça (muitas vezes de mulheres e crianças), canecas carrega-
das no lombo de jumentos, carroças que vendem água nas portas, nos cen-
tros urbanos, adutoras que levam água de um reservatório para um local de 
distribuição de consumo (estações de tratamento, chafarizes), sistemas de 
abastecimento completos ou simplifi cados, carros-pipa que abastecem so-
bretudo as populações dispersas do meio rural, mas, muitas vezes, também 
prédios públicos e zonas urbanas. As cisternas sempre existiram no interior 
do Nordeste. Contudo, há algumas décadas, foram feitas melhorias na cons-
trução e, sobretudo, no uso das cisternas, com o envolvimento do governo e 
de entidades da sociedade civil. O Programa Um Milhão de Cisternas já está 
presente em praticamente todos os municípios da Caatinga, tendo ultrapas-
sado a sua meta. Agora, como o balanço entre a oferta e a demanda de água 
se mostra defi citário, sobretudo em função da variabilidade causada pelas 
secas, encontra-se em construção o Projeto de Integração do São Francisco, 
que leva águas do Rio São Francisco para abastecer 12 milhões de pessoas 
nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

O balanço entre oferta e demanda de água é preocupante. A água não é bem 
distribuída no Nordeste. Há défi cits de água maiores ou menores em diferen-
tes regiõesPara aumentar a oferta, já há quase dois séculos ,o Sertão aderiu 
à açudagem, que tem sido apoiada e reforçada pelo Governo, com vistas a 
aproveitar as águas superfi ciais. Por outro lado, para aproveitar as águas 
subterrâneas, foram construídos poços em todos os estados. Em geral, têm 
sido associados sistemas de dessalinização para tornar potável a água dos 
poços.

Do lado da demanda de água, há cada vez mais gente no Semiárido e no 
Nordeste. Aliás, as grandes capitais dos estados do Nordeste, como Recife 
e Fortaleza, embora se localizem no litoral, dependem de águas que vêm do 
Sertão. No Ceará, foram feitos projetos estaduais de transposição que levam 
águas do Rio Jaguaribe para as bacias litorâneas e, com isso, garantem o 
abastecimento de Fortaleza. Como se tem cada vez mais gente, signifi ca que 
a demanda de água será cada vez maior. Também, na medida em que os pro-
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gramas de saneamento básico são bem sucedidos, aumenta o consumo per 
capita de água. Portanto, não se trata apenas de ter mais gente, mas também 
o fato de que cada pessoa consome mais do que antes. Ao lado disso, os 
vários usos – além do abastecimento doméstico – também estão crescendo. 
Há cada vez mais projetos de irrigação no Nordeste. No caso do Rio São 
Francisco, por exemplo, a água para irrigação já responde por cerca de 70% 
do consumo de água. Essa é uma tendência mundial. Ao mesmo tempo, é 
necessário deixar água sufi ciente nos rios para permitir a geração de hidro-
eletricidade, para a navegação, a recreação e para atender as demandas 
ecológicas. Quando essas preocupações são levadas para o futuro, chega-
-se a um cenário de cada vez mais escassez, com crescimento da demanda 
de água e com difi culdades para melhorar a oferta e a efi ciência no uso.

O que nos reserva o futuro? Os cenários não são promissores. Dizem os 
cientistas que, de modo especial nas regiões semiáridas, haverá menor dis-
ponibilidade de água no futuro. Com as mudanças climáticas em andamento, 
cada vez mais secas, mais evaporação e menos água disponível. Por outro 
lado, a demanda de água tende a continuar aumentando. Até agora, a socie-
dade do Nordeste conseguiu manter uma civilização que sofre crises periódi-
cas, mas que tem resistido e se desenvolvido. No futuro, a restrição de água 
tende a ser mais rigorosa.

Conclusões

A água é um bem escasso e sagrado. O sertanejo sabia tratar a água com 
respeito, ele aprendeu a viver com pouca água, ele conhecia as crises de se-
cas e de falta de água. O equilíbrio da sua vida era periodicamente rompido 
pela ocorrência de secas, quando o seu modo específi co de vida se tornava 
inviável. A civilização do Semiárido se desenvolveu porque as pessoas têm 
memória curta. Finda a seca e com o retorno do inverno, os problemas eram 
esquecidos e era o momento de recuperar o tempo perdido: novas planta-
ções, novas cabeças de gado, aumento da dependência do clima.

O gerenciamento integrado da água é uma necessidade para o Semiárido. 
É preciso considerar que há escassez, que o bem água não pode ser usado 
desordenadamente. Apesar dos progressos realizados nos últimos anos, há, 
ainda, longo caminho a ser percorrido em relação ao gerenciamento. Junta-
mente com isso, o desenvolvimento tecnológico acontece visando à obten-
ção de mais economia de água. Ainda é estarrecedor o fato de que o nível 
de perdas de águas tratadas nos sistemas urbanos de saneamento básico 
chega a 40% ou 50%. Não se trata de tema simples, mas há muitos ganhos 
que podem ser obtidos via gerenciamento e adoção de novas tecnologias.
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Ao fi nal, uma guinada completa é necessária em termos de mudança de 
rumo. A ideia do desenvolvimento sustentável, no bioma Caatinga (ou no Se-
miárido, Sertão ou Nordeste rural) é algo a ser perseguido. Para construir 
uma sociedade capaz de persistir no futuro, usando menos água e vivendo 
em equilíbrio dinâmico (porque a sociedade não para de evoluir, a ciência não 
para de se desenvolver), é preciso pensar além dos modelos estabelecidos. 
A busca do equilíbrio entre o bioma Caatinga, sua biodiversidade, a água e a 
população rural e urbana passa por novos paradigmas.

É possível que muitas das políticas públicas vigentes não consigam passar 
no simples teste da sustentabilidade, proposto pelo Projeto Aridas: essa po-
lítica tem capacidade de permanecer no futuro? Essa sociedade tem capaci-
dade de permanecer no futuro?
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Inteligência territorial na pes-
quisa agropecuária
Vinícius Pereira Guimarães1

Desafi os da agropecuária nacional

De acordo com o documento “Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira” (Em-
brapa, 2018), as projeções mundiais para 2030 mostram aumentos signifi cati-
vos no consumo de água, energia e alimentos, com índices superiores a 50%, 
40% e 35%, respectivamente. Esses aumentos serão refl exos das tendências 
de expansão populacional, maior longevidade e aumento do poder aquisitivo de 
grande parte da população mundial.

Com a missão de contribuir para o crescimento sustentável, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) implementou uma agenda em que estabelece 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 metas para serem 
atingidas até 2030, com ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, 
segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redu-
ção das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de 
produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e 
uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento eco-
nômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outras (Figura 1).

1Embrapa Caprinos e Ovinos, vinicius.guimaraes@embrapa.br

Figura 1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (ONU, 2018).
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Com o crescimento da demanda por água, alimento, energia e os desafi os 
dos ODS, entende-se que a agropecuária e segurança alimentar estarão no 
centro dessa agenda mundial. Neste sentido, o Brasil, posicionando-se como 
segundo maior produtor mundial de alimentos, deverá desempenhar papel de 
destaque para o alcance das metas estabelecidas (Embrapa, 2018). Entre-
tanto, será preciso uma efetiva coordenação dos esforços, planejando bem 
as ações para atender as limitações de recursos impostas aos sistemas de 
produção, ao mesmo tempo que garantam a sustentabilidade econômica, so-
cial e ambiental.

As decisões que serão tomadas nas Instituições Científi cas, Tecnológicas e 
de Inovação (ICTs) afetarão, sobremaneira, a forma como as metas dos ODS 
serão atingidas. Obviamente, já existem muitas propostas e soluções desen-
volvidas, mas é preciso construir uma agenda para as ICTs elaborarem seus 
planejamentos estratégicos alinhados com os ODS para nortearem suas atu-
ações e manter a fronteira do conhecimento em constante renovação.

Como é possível perceber, as projeções e desafi os tornam esse ambiente 
altamente complexo com muitas inter-relações entre seus atores. As institui-
ções de pesquisa agropecuária possuem uma missão difícil, na tentativa de 
antecipar eventos futuros, adequar às novas realidades, sem perder de vista 
as entregas tecnológicas imediatas. As condições de incertezas econômicas, 
políticas, sociais e das particularidades territoriais difi cultam o processo da 
gestão da informação para quem está à frente dessas instituições. A gestão 
da informação é um processo de crescente importância para a estratégia das 
instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, por causa da veloci-
dade das transformações ocorridas no ambiente, provenientes dos avanços 
tecnológicos.

A integração de informações (banco de dados) sobre produção animal e ve-
getal, aspectos sociais e econômicos de forma multiescalar e as análises 
multidisciplinares facilitam o entendimento das mudanças espaciais e apoiam 
o desenvolvimento da agricultura brasileira (Embrapa, 2018). Buscando en-
tender melhor essa complexidade e dinâmica do ambiente e gerar informa-
ções importantes para os tomadores de decisão, deve ser adotada uma cri-
teriosa seleção de metodologias e ferramentas para auxiliar os gestores das 
ICTs nesse universo de incertezas.

Ferramentas para tomada de decisão

Cada vez mais, a informação é usada de maneira estratégica nas organiza-
ções e possui caráter diferencial competitivo, pois, em muitos casos, é utiliza-
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da como insumo do processo de decisão. Dentre os vários fatores que podem 
auxiliar na explicação para esse ganho de importância da informação nas 
organizações, encontram-se as mudanças na economia global, a preferência 
por organizações efi cientes e o grande avanço das tecnologias nos campos 
da informação e das comunicações (Rodrigues, 2015).

Uma das grandes difi culdades em se fazer um planejamento, seja público 
ou privado, e tomar decisões é a complexidade dos ambientes que se quer 
infl uenciar. Muitas vezes, são implantadas soluções triviais para ambientes 
complexos. Para os gestores poderem tomar decisões nesse tipo de ambien-
te é fundamental o conhecimento mais detalhado e as interações que existem 
entre os elementos deste sistema ou ambiente.

Constantemente, diz-se que as pessoas vivem na sociedade do conhecimen-
to, no entanto, o conhecimento estratégico que os tomadores de decisões 
institucionais têm à sua disposição e, especialmente, os atores que atuam 
diretamente no campo, continua sendo bastante insipiente. Apesar dos avan-
ços científi cos e tecnológicos e do volume de análises processadas, os ato-
res territoriais ainda não dispõem do tipo de conhecimento disponível para 
lhes fornecer representações abrangentes da posição do território no contex-
to global (Ugarte, 2008).

Essa necessidade de gerar informações fi ca claro quando se analisa o dia-
grama de Ralph Stacey (Figura 2). Esse diagrama propõe cinco zonas de 
soluções muito bem defi nidas. No caso da Solução Simples, existe entendi-
mento entre os especialistas (tecnologia) e os agentes de políticas públicas 
(exigências). Não há dúvida sobre a tomada de decisão. Entretanto, têm-se 
zonas de Solução Complicada, em que, ou não existe certeza por parte dos 
especialistas quando a exigência é clara, ou não há entendimento entre os 
que fazem as políticas mesmo quando é explícito o papel da tecnologia na 
solução. A zona de Caos é a situação mais crítica em que não existe tec-
nologia nem entendimento de como resolver o problema. E, entre as zonas 
Complicada e de Caos, existe uma grande área de infi nitas combinações de 
situações em que exigências e tecnologias se combinam, mas não capazes 
de entregar uma solução que dê subsídios aos tomadores de decisão, cha-
mada de zona Complexa. É claro perceber que a situação ideal é trazer as 
incertezas e diferenças da forma de pensar e agir para um ambiente em que 
tecnologias e exigências estejam alinhadas, promovendo uma solução obje-
tiva para os problemas enfrentados.
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E como fazer para deslocar as soluções para mais perto da certeza e de um 
acordo? Em qualquer situação, quem precisa tomar decisões gostaria de ter 
informações mais precisas nas mãos sobre a realidade e sinalizações sobre 
o futuro.

Para tratar essa questão e conhecer melhor a realidade e também os sinais 
de futuro, pode-se lançar mão de vários tipos de estudos, como por exem-
plo, o apresentado no “Futures Diamond” que é uma estrutura prática que 
inclui métodos comumente utilizados, defi nição de estratégia e tomada de 
decisão. O “Futures Diamond” atualiza o Foresight Diamond desenvolvido 
por Popper em “The Handbook of Technology Foresight” (Georghiou, 2008). 
Neste documento, utilizando alguns desses métodos, buscar-se-á demons-
trar a importância de se trabalhar com análises geoespaciais, modelagens, 
priorização, simulação e inteligência territorial estratégica para a pesquisa, 
desenvolvimento e inovação na agropecuária.

- Inteligência territorial estratégica

Com o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, 
existe uma enorme quantidade de informação disponível e muitas ferramen-
tas sofi sticadas para coletar, processar e analisar uma grande quantidade de 
dados. O desenvolvimento da inteligência territorial estratégica signifi ca colo-

Figura 2. Diagrama de Ralph Stacey.
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car todo esse potencial a serviço da ação territorial, contribuindo para os ato-
res envolvidos, não apenas tomadores de decisão institucionais, tornando-
-se uma ferramenta para a governança territorial (Ugarte, 2008).A expressão 
“inteligência territorial estratégica” tem recebido destaque nos últimos anos 
por tratar os problemas e desafi os de um determinado território considerando 
não somente as questões políticas, econômicas e sociais. Apesar de parecer 
óbvio, a análise territorial implica em levantar informações e, muitas vezes, 
propor soluções que foram consideradas para aquela realidade ou território. 
De acordo com o Grupo de Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa 
(GITE), a inteligência territorial estratégica é um instrumento complementar 
relevante no planejamento da inovação da pesquisa agropecuária. Norteado 
por essa ferramenta, o processo de transferência de tecnologias da Embra-
pa vem desenvolvendo produtos estratégicos utilizados por parceiros para 
o entendimento e o desenvolvimento de territórios. A inteligência territorial 
estratégica pode ser entendida como um conjunto de ferramentas e métodos 
aplicados para a compreensão de um território em sua totalidade, por meio 
da integração de informações provenientes de diferentes bancos de dados.

Nesse contexto, em várias áreas, as ferramentas de suporte à decisão têm 
sido amplamente utilizadas, com sistemas de informação baseados em com-
putadores, combinando modelos e dados na solução de problemas estrutura-
dos, com a participação contínua dos usuários (Turban et al., 2002).

A base para uso de inteligência territorial estratégica é o apoio na tomada de 
decisão. É sabido que, na pesquisa agropecuária, existem muitas oportuni-
dades, mas também muitas incertezas, quando uma instituição estabelece 
uma linha de pesquisa. Entretanto, para que qualquer instituição justifi que 
sua existência num ambiente cada vez mais complexo e de fortes cobranças 
por resultados concretos, é importante concentrar-se no tempo presente, so-
lucionando questões básicas, mas projetando soluções em direção ao futuro, 
em temáticas que ainda se encontram na fronteira do conhecimento ou que 
serão desafi adoras no longo prazo. Esses são alguns dos atuais desafi os 
para as instituições de pesquisa agropecuária. A competência do fazer pare-
ce não ser mais o sufi ciente, mas em que prazo o desafi o tecnológico será 
solucionado e disponibilizado para o setor produtivo, sob pena de se perder 
competitividade ou causar grandes prejuízos ao desenvolvimento das ca-
deias produtivas.Será considerada, aqui, a inteligência como resultado de um 
processo que se inicia com a coleta de dados que serão organizados e pro-
cessados, transformando-se em informação. Essa informação será também 
processada (analisada e contextualizada) transformando-se em inteligência. 
A inteligência, por sua vez, poderá ser utilizada em processos de decisão 
(sejam eles executivos ou táticos).
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O uso de conhecimentos das áreas de geotecnologias, de modelagens agro-
ambientais e de inteligência territorial estratégica é imprescindível para anali-
sar e compreender as mudanças espaciais da agricultura de forma integrada, 
produzindo diagnósticos e gerando cenários de futuro (Embrapa, 2018).

Da mesma forma, os sistemas de inteligência territorial estratégica (SITEs) 
têm sido aplicados para análises e estudos do território em diferentes esca-
las, como, por exemplo, o Site Matopiba (Miranda et al., 2014), que integra 
dimensões naturais, agrícolas, agrárias, socioeconômicas e de infraestrutura. 
Informações inéditas são geradas a partir das possibilidades de cruzamentos 
de planos de informações multifonte, que apoiam a formulação de políticas 
públicas e decisões estratégicas das atividades econômicas e de infraestru-
tura em bases territoriais para municípios, estados ou país (Embrapa, 2018).

O documento “Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira” (Embrapa, 2018) 
reporta que um dos principais desafi os será ampliar o uso da inteligência ter-
ritorial estratégica em ações de governança de gestão pública e privada das 
cadeias produtivas da agricultura.

Neste sentido, a inteligência territorial estratégica pode ser defi nida como 
todo conhecimento relativo à compreensão de estruturas e dinâmicas terri-
toriais, bem como as ferramentas utilizadas por atores públicos e privados 
para produzir, usar e compartilhar esse conhecimento em favor do desenvol-
vimento territorial sustentável. Deste modo, a inteligência territorial estraté-
gica, baseada nos recursos que a sociedade da informação oferece (novas 
tecnologias de informação e comunicação), envolve a produção de teorias e 
ferramentas para entender o território (plano cognitivo de governança territo-
rial), mas também o modo como os membros de uma sociedade como um 
todo produzem e absorvem o conhecimento disponível e o aplica à solução 
de seus problemas (Ugarte, 2008).

Outra ferramenta que pode auxiliar nesse processo é o desenvolvimento de 
modelos a partir de simulações de cenários. A simulação permite, aos admi-
nistradores ou tomadores de decisão, a oportunidade de testar diferentes es-
tratégias em um ambiente livre de riscos, uma vez que não envolve nenhum 
custo produtivo. Esta possibilidade é muito interessante na agropecuária visto 
que os recursos são limitados para pesquisa e o tempo de resposta pode ser 
longo para satisfazer questionamentos e dúvidas do presente. Adicionalmen-
te, os responsáveis por tomar decisões têm a oportunidade de testar políticas 
e medidas alternativas, medindo seus impactos sem comprometer o próprio 
sistema (O’Regan; Moles, 2001).

Desta maneira, o uso das ferramentas no processo de entendimento de uma 
determinada realidade , especialmente de um território, promove o que se 
chama de migração da “sociedade da informação” para a “sociedade do co-
nhecimento” (Ugarte,2008).
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Experiência da Embrapa Caprinos e Ovinos

No processo de defi nição de uma agenda estratégica de qualquer instituição 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), existem situações que irão 
se enquadrar perfeitamente no diagrama de Ralph Stacey (Figura 2), descrito 
anteriormente. Somado a isso, o processo de defi nição de agenda de PD&I 
passa por um universo de grande incerteza, pois os resultados de um projeto 
de pesquisa são provenientes da experimentação, da fronteira do conheci-
mento das demandas tecnológicas que ainda estão por vir.

Neste sentido, as incertezas são ainda maiores para quem gerencia uma ins-
tituição de PD&I e precisa estabelecer uma agenda conectada nas demandas 
presentes sem perder de vista o desenvolvimento de bases para as necessi-
dades tecnológicas futuras.

Para minimizar essas incertezas, é preciso utilizar determinadas ferramentas, 
algumas delas já citadas neste documento, buscando aumentar, ao máximo, 
o entendimento sobre o tema ou objetivo de pesquisa e minimizar, ao máxi-
mo, os erros de estratégias na defi nição das linhas de pesquisas e, conse-
quentemente, das soluções tecnológicas desenvolvidas.

Entretanto, no processo de prospecção de PD&I, existem três situações às 
quais os gestores precisam estar atentos. Primeiro, são os projetos que nunca 
foram feitos anteriormente, o que se torna uma oportunidade para desenvol-
ver soluções passíveis de adoção. Segundo, são os projetos que para serem 
colocados em execução precisam de condições que ainda serão desenvolvi-
das. E terceiro, os projetos para os quais não se tem certeza se os resultados 
irão gerar os devidos impactos técnicos, econômicos e sociais esperados.

Com tantas variáveis e incertezas, é preciso lançar mão do conhecimento 
e metodologias existentes para garantir um mínimo de coerência na defi ni-
ção de uma agenda de PD&I. Apresenta-se, abaixo, um exemplo do que foi 
realizado pela Embrapa Caprinos e Ovinos, nos últimos anos, na tentativa 
de alinhar as demandas da sociedade com a capacidade e perspectiva de 
desenvolvimento tecnológico da instituição.

Buscando captar os sinais da sociedade, a Embrapa Caprinos e Ovinos, a 
partir de 2012, buscou sistematizar os momentos de diálogo com o setor pro-
dutivo e traduzir esses diálogos em demandas das cadeias produtivas de ca-
prinos e ovinos. Os diversos ambientes de debates apoiados e coordenados 
pela Embrapa Caprinos e Ovinos foram utilizados para consolidar as análises 
de um conjunto de demandas do setor produtivo. Alguns dos fóruns utiliza-
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dos para sistematizar essas demandas foram o Comitê Assessor Externo da 
Embrapa Caprinos e Ovinos (CAE), a Semana Nacional da Caprinocultura e 
Ovinocultura Brasileiras (VIII SECOB) que teve como tema a prospecção de 
soluções de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologias para a 
inovação nas cadeias produtivas de caprinos e ovinos, o Workshop de Produ-
ção de Caprinos da Região da Mata Atlântica, as reuniões da Câmara Seto-
rial de Caprinos e Ovinos, a Agenda Estratégica da Câmara Setorial Federal 
do Ministério da Agicultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), os estudos 
prospectivos e de visão do desenvolvimento da agricultura brasileira, as Ofi -
cinas de Concertação/Ciclos de Integração promovidos pelo MDA/Embrapa 
e demais participações em eventos técnicos.

Os levantamentos realizados nesses ambientes permitiram elencar uma sé-
rie de desafi os que deveriam ser enfrentados por toda a cadeia produtiva. 
Existiam desafi os tecnológicos e não tecnológicos. A Embrapa Caprinos e 
Ovinos não apresentou competência para solucionar alguns dos desafi os 
tecnológicos, outros já faziam parte das linhas de pesquisa desenvolvidas 
pela instituição e, os demais, no médio e/ou longo prazo, deverão entrar na 
Agenda da Unidade.

Atualmente, a Agenda da Embrapa Caprinos e Ovinos busca solucionar par-
te dos desafi os tecnológicos apontados pelas cadeias produtivas e, para os 
desafi os não tecnológicos, a Embrapa também vem contribuindo em vários 
fóruns de discussão.

Um ponto importante verifi cado nesse trabalho foi a constatação de que já 
existia um signifi cativo número de iniciativas públicas e privadas buscando 
promover as cadeias produtivas de caprinos e ovinos. Mas, muitas iniciativas 
públicas estavam sendo pulverizadas e com forte dispersão de esforços.

Essa constatação fez com que se buscasse, junto à Câmara Setorial Federal, 
um entendimento para que as instituições que trabalhassem com o fomento 
dessas duas cadeias pudessem concentrar suas competências e esforços 
em locais em que as atividades apresentassem relevância socioeconômica 
para a produção de caprinos e ovinos. Com base nesse conjunto de infor-
mações coletado e em ampla discussão com os atores da cadeia produtiva, 
chegou-se ao entendimento, na Câmara Setorial Federal, que seriam reco-
nhecidos, inicialmente, 16 polos produtivos no País (Figura 3). Alguns desses 
polos estão descritos no documento publicado pelo Ministério da Integração 
Nacional sob o título “Bases para o plano nacional de desenvolvimento da 
rota do cordeiro” (Brasil, 2017).
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Figura 3. Polos produtivos selecionados para atuação do Programa Rota do Cordeiro (Brasil, 2017).
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Para a defi nição desses polos de atuação, foram levantadas informações 
referentes à concentração de rebanho, dinâmica da atividade, consumo, his-
tórico de projetos, existência de mercado, políticas públicas, iniciativas pú-
blicas e privadas. É sabido que que ainda existem várias outras regiões do 
País com potencial para desenvolvimento da caprinocultura e ovinocultura, 
mas como marco inicial desta estratégia, foram selecionados esses territórios 
produtivos.

A partir de então, as ações da Embrapa, no tocante, principalmente, à pro-
dução de carne caprina e ovina, estão concentradas nesses polos, ou seja, 
nesses territórios. A missão da Embrapa Caprinos e Ovinos implica em aten-
der praticamente toda e qualquer demanda do setor em todas as regiões 
do Brasil. Infelizmente, dado à uma série de razões, com destaque para os 
limitados recursos humanos e fi nanceiros, atender todo o País sempre foi um 
desafi o muito difícil de ser superado. O momento atual de concentração dos 
esforços em territórios permitiu, não só à Embrapa Caprinos e Ovinos, mas 
também às outras instituições públicas e privadas, unirem forças na conse-
cução de uma agenda conjunta, principalmente, em um momento de grandes 
restrições econômicas no Brasil.

A Embrapa Caprinos e Ovinos, em parceria com outras instituições, com o 
objetivo de estabelecer um observatório para monitorar as tendências tec-
nológicas e o mercado das cadeias produtivas de caprinos e ovinos, dispo-
nibiliza a plataforma online do Centro de Inteligência e Mercado de Caprinos 
e Ovinos (CIM), o qual pode ser acessado no site da Unidade (https://www.
embrapa.br/caprinos-e-ovinos). A plataforma reúne informações tais como 
estatísticas dos rebanhos, estimativas da produção de carne e leite, análises 
de custos de produção, boletim de cotações, análises de mercado, ferramen-
tas e aplicativos, dentre outras informações que visam auxiliar a tomada de 
decisão dos atores das cadeias produtivas de caprinos e ovinos.

As análises e informações disponibilizadas pelo CIM integram um conjunto 
de esforços da Embrapa no sentido de reduzir a escassez de informações 
de mercado até então verifi cadas na caprinocultura e ovinocultura. Com isso, 
as informações se tornaram mais acessíveis aos agentes das cadeias pro-
dutivas de caprinos e ovinos que poderão ser utilizadas pelas instituições 
públicas e, ou privadas para a tomada de decisão.

Considerações fi nais

A Embrapa Caprinos e Ovinos tem concentrado seus esforços para superar 
os desafi os relacionados, principalmente, a esses polos produtivos, com o 
entendimento cada vez maior das relações dos atores, oportunidades e de-
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safi os existentes em cada território. Essa decisão estratégica permitiu apro-
ximar os atores da cadeia, levantar informações estratégicas sobre o cenário 
atual da  cadeia produtiva, identifi car gargalos de ATER e PD&I, criar agenda 
de apoio à inovação no sistema produtivo e apoiar a formação da Rede de 
Inovação para intercâmbio de conhecimentos e parcerias.

O uso da inteligência territorial estratégica permitiu um melhor entendimento 
dos processos de produção e governança do espaço rural, constituição de 
redes de cooperação, além de fortalecer e ampliar o diálogo proativo e a 
infl uência na construção de políticas públicas para a caprinocultura e ovino-
cultura.

A inteligência territorial estratégica deve ser utilizada para antever e se ante-
cipar às mudanças, superar os desafi os e integrar a atuação dos atores das 
cadeias produtivas, buscando o desenvolvimento territorial sustentável.
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Agricultura de baixa emis-
são de carbono
Vanderlise Giongo1

Introdução

A Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, como tema abordado durante 
o II Simpósio do Bioma Caatinga, tem como objetivo a sistematização de 
elementos de análise, ciência e tecnologia para discutir segurança alimentar, 
desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental. O conhecimento 
e as informações são traduzidos em tecnologias inovativas que possibilitem 
aos agricultores conduzirem sistemas agrícolas multifuncionais sustentáveis 
em regiões semiáridas e diante de cenários de mudanças climáticas.

As emissões de gases de efeito estufa devido à combustão de combustíveis 
fósseis, produção de cimento, mudança no uso da terra e o próprio uso da 
terra, derivadas de atividades antropogênicas, vêm alterando a composição 
atmosférica e o sistema climático do planeta desde a era industrial (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change, 2013; Lal, 2014; Le Quéré et al., 2015). 
As mudanças do uso da terra e o uso da terra afetam os estoques de carbo-
no do solo. O carbono contido no solo é particularmente importante porque 
integra o maior e mais estável compartimento ativo do planeta que pode ser 
manejado (Lal, 2014). No Brasil, a mudança de uso da terra e o uso da terra, 
causados pelo desmatamento ou práticas agrícolas, têm grande participação 
no total de emissões de gases de efeito estufa (GEE) (Brasil, 2014).

Os cenários mais otimistas, que relacionam a emissão de GEE com altera-
ções do clima, projetaram que a temperatura do planeta aumentará em pelo 
menos 2 ºC até o ano 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2013; Elbehri et al., 2017). Os governos do mundo têm se preocupado com 
as mudanças climáticas e como o acesso a recursos de alimentos, água e 
energia podem ser garantidos em quantidades sufi cientes para salvaguardar 
o bem-estar humano (Green et al., 2017). O Acordo de Paris, descrito pela 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), toma-
do como uma das tentativas acordadas entre vários países para a adoção de 
medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, estipulou que é 
necessário limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-
-industriais até 2050 (Brazil, 2015).

No Brasil, a região semiárida, cujo o principal bioma é a Caatinga, necessita 
de atenção diferenciada por causa dos prognósticos de mudanças climáticas 
apontarem que esse ambiente evidenciará marcadores de clima de forma 

1Embrapa Semiárido, vanderlise.giongo@embrapa.br.
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mais impactante. Outra questão importante é a mudança de uso da terra. Mais 
de 46% da área sob vegetação nativa desta região foi alterada, sendo ocupa-
da atualmente pela pecuária extensiva, agricultura dependente de chuva e em 
proporções menores, pela agricultura irrigada. A retirada de madeira para fi ns 
energéticos também tem degradado este ecossistema. A conversão de áreas 
de vegetação nativa, Caatinga, para outros usos agrícolas e exploratórios está 
associada à emissão de grande quantidade de carbono, na forma de CO

2
, para 

a atmosfera. Para tal, é importante quantifi car os estoques de carbono do com-
ponente terrestre, da vegetação remanescente e dos principais sistemas an-
tropizados e, paralelamente, propor agroecossistemas que mitiguem o impacto 
das mudanças climáticas.

No Acordo de Paris, por meio da Contribuição Nacionalmente Determinada (In-
tended Nationally Determined Contribution – INDC), o Brasil se comprometeu 
a reduzir, até 2025, as emissões de gases do efeito estufa em 37% abaixo 
dos níveis de 2005, e, até 2030, fazer com que essa redução chegue a 43% 
abaixo dos níveis de 2005. Todas as regiões do País estarão desenvolvendo 
ações locais para alcançar a meta nacional. Como grande parte das emissões 
brasileiras está ligada à mudança no uso da terra e à agricultura, esses temas 
são abordados pelas pesquisas, ações de inovação e políticas públicas (Brazil, 
2015).

Dessa forma, um dos principais programas estabelecidos pelo País que apoia-
rá o alcance da INDC é o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação às Mudan-
ças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixo Carbono na 
Agricultura - Plano ABC. Criado em 2010, o Plano ABC tem como objetivos 
promover a redução das emissões de GEE nas atividades agrícolas; reduzir o 
desmatamento; aumentar a produção agrícola numa base sustentável; adaptar 
as propriedades rurais à legislação ambiental; expandir a área de fl orestas cul-
tivadas e estimular a recuperação de áreas degradadas. Assim, o Plano ABC 
representa um conjunto de tecnologias aplicadas na agricultura e pecuária, ca-
paz de promover a redução das emissões de GEE, melhorando as práticas de 
manejo, aumentando a retenção de carbono no solo e na vegetação e, conse-
quentemente, a renda rural (Brasil, 2012, 2013).

Semiárido e mudanças climáticas: características e desafi os

Com 21 milhões de habitantes e aproximadamente 969.589 km2, o Semiárido 
brasileiro possui vegetação nativa e adaptada às secas periódicas denomina-
da de Caatinga. Essa região também possui 1,6 milhão de estabelecimentos 
agropecuários, dos quais 95% são classifi cados como agricultura familiar (IBGE, 
2011). Grande parte dessa população ainda busca seu sustento nas atividades 
agropastoris e com base nos recursos naturais existentes em suas propriedades 
ou no entorno. Consequentemente, a mudança de uso da terra no qual plantas 
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lenhosas são utilizadas para a produção de energia e a conversão de uso di-
recionado à produção agrícola é responsável pela remoção de 46,38% da ve-
getação da Caatinga (Brasil, 2005). A produção de lenha e carvão a partir da 
vegetação nativa é fonte de renda para os agricultores, aumentando as áreas 
desmatadas.

Os cenários climáticos para o Semiárido brasileiro apontam para um aumento 
na temperatura média do ar de até 4,8 ºC e uma redução de 50% na distribui-
ção de chuvas até o fi nal do século (2071-2100) (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2013). O aumento da temperatura do ar pode intensifi car a 
defi ciência hídrica, afetando a disponibilidade de água para consumo humano 
e para as atividades agrícolas dependentes de chuva. Com essas característi-
cas, a região semiárida é a mais vulnerável do Brasil às mudanças climáticas 
devido à maior difi culdade de acesso à água, alimentos e energia e à crise 
econômica e social (Marengo et al., 2017).

Alguns estudos baseados no zoneamento climático de culturas também mos-
traram que as mudanças climáticas podem ter um impacto negativo na produ-
ção agrícola de algumas culturas tradicionais da agricultura familiar, como a 
mandioca (Deconto, 2008). O impacto negativo é atribuído às alterações no 
ciclo hidrográfi co, gerando mudanças na disponibilidade hídrica.

Outro impacto descrito sobre o sistema produtivo agrícola diz respeito a capri-
novinoculura. Dentro dos sistemas de produção existentes no Semiárido brasi-
leiro, a pecuária é um dos sistemas mais importante para a geração de renda 
e manutenção das famílias no campo. Aproximadamente, 80% das proprieda-
des utilizam a Caatinga como fonte de forragem para a criação de caprinos e 
ovinos. Nos períodos de seca, os rebanhos são suplementados com palma-
-forrageira, gliricídia, leucena, capim-buffel, melancia forrageira, entre outras 
espécies. No entanto, o uso irregular e a oferta insufi ciente são os principais 
gargalos do atual sistema de produção (Moreira; Guimarães Filho, 2011). En-
tretanto, nos possíveis cenários de mudanças climáticas, a defi ciência hídri-
ca afetaria diretamente a oferta de água para a dessedentação dos animais, 
bem como diminuiria o rendimento das espécies forrageiras, já utilizadas em 
períodos de baixa oferta de forragens nativas, criando um ciclo crescente de 
pressão sobre a Caatinga.

Os polos irrigados para a produção frutas constituem arranjos produtivos lo-
cais de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do 
Semiárido. Entretanto, estudos realizados por Giongo et al. (2011), Santos et 
al. (2018) demonstraram que as mudanças do uso do solo aliadas à retirada 
da cobertura vegetal para a expansão da fruticultura em condições semiáridas 
no Brasil vêm promovendo alterações no equilíbrio da produção de fi tomassa e 
ciclagem de nutrientes, contribuindo para impactos nos ciclos biogeoquímicos 
de C, N e P da água, na fertilidade do solo e no funcionamento dos processos 
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ecológicos. Os monocultivos de fruticultura colaboram para uma baixa quan-
tidade e pouca diversidade dos resíduos aportados ao solo, intensifi cando o 
impacto da mudança do uso da terra. Além disso, as características edafocli-
máticas, principalmente altas temperaturas associadas à presença de água 
proveniente da irrigação, favorecem as condições de oxidação da matéria or-
gânica, reduzindo o estoque de carbono no solo.

Soluções tecnológicas – componentes de inovação

O sistema plantio direto, a utilização de adubos verdes, sistemas agrossilvi-
pastoris, sistemas silvipastoris são tecnologias e sistemas utilizados no Semiá-
rido brasileiro que têm o potencial de aumentar os teores de carbono orgânico, 
melhorar a qualidade do solo e reduzir as emissões de GEE (Maia et al., 2006; 
Aguiar et al., 2010; Sacramento et al., 2013, Leite et al., 2010), além de serem 
fundamentais para consolidar uma agricultura de baixa emissão de carbono 
adaptada às condições edafoclimáticas da região.

Avançando na fronteira do conhecimento e desafi ados pela necessidade emer-
gente de ativos de inovação para a promoção do desenvolvimento sustentável 
do Semiárido, o grupo de pesquisa ampliou o escopo de atuação de “Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono” para “Desenhos de Agroecossitemas 
Multifuncionais Sustentáveis”. Nesta ótica abrangente e sistêmica, níveis de 
complexidade são inseridos por meio do uso de energias renováveis, tecno-
logias que aumentam a efi ciência do uso da água e mitiguem o processo de 
salinização antrópica, além do uso de tecnologia embarcada, como monitora-
mento em tempo real, e ferramentas de geoespacialização, acopladas a mo-
delos matemáticos preditivos.

Os resultados obtidos pelo grupo de pesquisa indicam exemplos de modelos 
de agroecossistemas multifuncionais sustentáveis para oleráceas e frutícolas, 
destacando a ciclagem de nutrientes, adição biológica de nitrogênio, aumento 
dos estoques de carbono e nutrientes no sistema solo, redução e impactos 
ambientais, pegadas hídricas e de carbono, bem como a redução do custo de 
produção de sistemas de produção de melão e manga que utilizam misturas 
de espécies de plantas de cobertura ou adubos verdes aos preceitos do sis-
tema plantio direto (Brandão et al., 2017a, 2017b; Ferreira Neto et al., 2017; 
Giongo et al., 2017, 2018; Santos et al., 2018). Todo esse arcabouço gerado 
pela pesquisa pode ser traduzido em avanço do conhecimento ou ativos pré-
-tecnológicos ou tecnológicos que apresentam potencial inovativo para que 
o País cumpra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabe-
lecidos pela Organização das Nações Unidas, e que compõem uma agenda 
mundial para a construção e implementação de políticas públicas.

A linha conceitual que preconiza o pensamento sistêmico com componentes 
de inovação tecnológica, ambiental e social, quando incorporada aos dese-
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nhos de Agroecossistemas multifuncionais sustentáveis, permite a complexi-
fi cação e a disponibilização de tecnologias. Adicionalmente, de forma fácil e 
efi caz, cria-se a possibilidade concreta de agricultores garantirem a efi ciência 
econômica, social, ambiental e energética em ambiente semiárido na vanguar-
da da agricultura colaborativa e competitiva, conectada harmoniosamente com 
o ambiente e com o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Conclusão

O avanço do conhecimento, as soluções tecnológicas ou ativos pré-tecnológi-
cos e tecnológicos desenvolvidos pela Embrapa são componentes de inovação 
aos desafi os para promoção do desenvolvimento sustentável de regiões se-
miáridas. Adicionalmente, a Embrapa contribui efetivamente para que o Brasil 
cumpra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos 
pela Organização das Nações Unidas, e que compõem uma agenda mundial 
para a construção e implementação de políticas públicas.

Referências

AGUIAR, M. I.; MAIA, S. M. F.; XAVIER, F. A. da S.; MENDONÇA, E. de S.; ARAÚJO FILHO, Filho, 
J. A.; OLIVEIRA, T. S. de. Sediment, nutrient and water losses by water erosion under agrofor-estry 
systems in the semi-arid region in northeastern Brazil. Agroforestry Systems, v. 79, n. 3, p. 277-
289, 2010.

BRANDÃO, S. da S.; GIONGO, V.; OLSZEVSKI, N.; SALVIANO, A. M. Coquetéis vegetais e siste-
mas de manejo alterando a qualidade do solo e produtividade da mangueira. Revista Brasileira 
de Geografi a Física, v. 10, n. 4, p. 1079-1089, 2017a.

BRANDÃO, S. da S.; SALVIANO, A. M.; OLSZEVSKIA, N.; GIONGO, V. Green manure contribu-
ting for nutrients cycling in irrigated environments of the Brazilian Semi-Arid. Journal of Environ-
mental Analysis and Progress, v. 2, n. 4, p. 519-525, 2017b.

BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Relatório fi nal do grupo de trabalho interministerial 
para redelimitação do Semi-Árido nordestino e do polígono das secas. Brasília, DF, 2005. 1 
CD-ROM.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano setorial de mitigação e de 
adaptação às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão 
de carbono na agricultura. Brasília, DF, 2012. 176 p. il.

BRASIL. Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Desenvolvimento sustentável. 
Brasília. DF, 2013. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel>. 
Acesso em: 10 jun 2017.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estimativas anuais de emissões de 
gases de efeito estufa no Brasil. 2. ed. Brasília, DF, 2014. 161 p.

BRAZIL. Federative Republic. Intended nationally determined contribution: towards achieving 
the objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change. Brasília, DF, 2015. 
Disponível em:<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRAZIL-iNDC-english.pdf. 
Acesso em: 15 set. 2017.

DECONTO, J. G. (Coord.). Aquecimento global e a nova geografi a da produção agrícola no 
Brasil. Campinas: Embrapa Informática Agropecuária: Unicamp, 2008. 82 p. il.



49DOCUMENTOS 287

ELBEHRI, A.; CHALLINOR, A.; VERCHOT, L. FAO-IPCC expert meeting on climate change, land 
use and food security: fi nal meeting report. Rome: FAO: IPCC, 2017. 156 p.

FERREIRA NETO, R. A.; FREITAS, A. D. S. de; GIONGO, V.; CAMARGO, P. B.; MENEZES, R. S. 
C.; SAMPAIO, E. V. de S. B. Nitrogen fi xation of Poaceae and Leguminoseae in a green manure 
experiment in the Brazilian semiarid region. Australian Journal of Crop Science, v. 11, n. 11, p. 
1474-1480, 2017.

GIONGO, V.; GONDIM, R. S.; SALVIANO, A. M.; PEREIRA FILHO, A.; VEZZANI, F. M.Estratégias 
para uma agricultura de baixa emissão de carbono no cultivo de meloeiro. In: FIGUEIREDO, M. C. 
B. de; GONDIM, R. S.; ARAGÃO, F. A. S. de (Ed.). Produção de melão e mudanças climáticas: 
sistemas conservacionistas de cultivo para redução das pegadas de carbono e hídrica. Brasília, DF: 
Embrapa, 2017. cap. 1, p. 213-230.

GIONGO, V.; SALVIANO, A. M.; ANGELOTTI, F.; TAURA, T. A.; LEITE, L. F. C.; CUNHA, T. J. F. 
Low carbon technologies for agriculture in dryland: brazilian experience. In: RAO, C. S.; SHANKER, 
A. K.; SHANKER, C. (Ed.). Climate resilient agriculture: strategies and perspectives. Rijeka, 
Croatia: InTech, 2018. cap. 6, p. 105-127.

GREEN, J. M. H.; CRANSTON, G. R.; SUTHERLAND, W. J.; TRANTER, H. R.; BELL, S. J.; BEN-
TON, T. G.; BLIXT, E.; BOWE, C.; BROADLEY, S.; BROWN , A. Research priorities for managing 
the impacts and dependencies of business upon food, energy, water and the environment. Sustain-
ability Science, v. 12, n. 2, p. 319-331, 2017.

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate change 2013: the physical sci-
ence basis. Cambridge: Cambridge University Press, 2013 Change. IPCC, Genebra, Suiça. 2013. 
29 p.

IBGE. Censo 2010. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br>. 
Acesso em: 10 jan. 2018.

LE QUÉRÉ, C.; MORIARTY, R.; ANDREW, R. M.; CANADEL, J. G.; ZENG, N. Global carbon bud-
get. Earth System Science Data, v. 7, p. 349-96, 2015.

LEITE, L. F. C.; PETRERE, V. G.; SAGRILO, E. Sequestro de carbono em solos da região semiá-
rida brasileira estimado por modelo de simulação em diferentes sistemas produtivos. In: CONFE-
RÊNCIA INTERNACIONAL: CLIMA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO EM REGIÕES 
SEMIÁRIDAS - ICID+18, 2., 2010, Fortaleza. Clima, sustentabilidade e desenvolvimento em 
regiões semiáridas. Fortaleza: BND-ETENE: MMA, 2010.

MAIA, S. M. F.; XAVIER, F. A. D. S.; OLIVEIRA, T. S. de; MENDONÇA, E. D. S.; ARAÚJO FILHO, J. 
A. de. Impactos de sistemas agrofl orestais e convencional sobre a qualidade do solo no semi-árido 
cearense. Revista Árvore, v. 30, p. 837-848, 2006.

MARENGO, J. A.; ALVES, L. M.; ALVALA, R. C. S.; CUNHA, A. P.; BRITO, S.; MORAES, O. L. L. 
Climatic characteristics of the 2010-2016 drought in the Semiarid Northeast Brazil region. Anais da 
Academia Brasileira de Ciências, v. 89, p. 1-13, 2017.

MOREIRA, J. N.; GUIMARÃES FILHO, C. Sistemas tradicionais para produção de caprinos e 
ovinos. In: VOLTOLINI, T. V. (Ed.). Produção de caprinos e ovinos no Semiárido. Petrolina: 
Embrapa Semiárido, 2011, p. 49-68.

SACRAMENTO, J. A. A. S.; ARAÚJO, A. C. M.; ESCOBAR, M. E. O.; XAVIER, F. A. S.; CAVAL-
CANTE, A. C. R.; OLIVEIRA, T. S. de. Soil carbon and nitrogen stocks in traditional agricultural and 
agroforestry systems in the semiarid region of Brazil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 37, 
n. 1, 784-795, 2013.

SANTOS, T. de L.; NUNES, A. B. A.; GIONGO, V.; BARROS, V. da S.; FIGUEIREDO, M. C. B. 
de. Cleaner fruit production with green manure: the case of Brazilian melons. Journal of Cleaner 
Production, v. 181, p. 260-270, 2018.

SILVA, A. S.; SILVA, I. D. F. da; SILVA NETO, L. D. F. da; SOUZA, C. de. Semeadura direta na 
produção do milho em agricultura de sequeiro na região Nordeste do Brasil. Ciência Rural, v. 41, n. 
9, p. 1556-1562, 2011.



50 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

A importância da polinização 
na Caatinga
Isabel Cristina Machado1, Ariadna Valentina Lopes2

A polinização é uma das etapas essenciais da reprodução sexuada das angios-
permas, com impactos ecológicos e evolutivos, tanto ao nível das espécies, 
como na manutenção das populações e até na estrutura das comunidades e no 
funcionamento dos ecossistemas. Quase 90% de todas as espécies de plantas 
com fl ores, no mundo, dependem de polinizadores bióticos para sua reprodu-
ção, podendo esse percentual variar entre 78% a 94%, de comunidades tem-
peradas a tropicais (Ollerton et al., 2011). Existem vários trabalhos abordando 
as interações planta-polinizador na Caatinga, envolvendo diversos vetores bi-
óticos e abióticos, distribuídos em mais de dez sistemas de polinização. Abe-
lhas, besouros, borboletas, diversos pequenos insetos, formigas, beija-fl ores, 
morcegos, lagartos, mariposas, mamíferos não voadores, esfi ngídeos, vespas 
e até mesmo o vento foram documentados como polinizadores de plantas na 
Caatinga (Machado; Lopes, 2004; Gomes et al., 2014a; Queiroz et al., 2015; 
Domingos-Melo et al., 2017; Leal et al., 2017).

Estima-se que a polinização por animais ocorra em cerca de 98% das espécies 
de plantas com fl or na Caatinga (Machado et al., 2004), percentual esse seme-
lhante ao encontrado em outras fl orestas secas no mundo. A polinização por in-
setos (cerca de 62%), principalmente abelhas (43%), é o sistema mais frequen-
te (Machado; Lopes, 2004; Quirino; Machado, 2014) (Tabela 1). Néctar e pólen 
representam os recursos fl orais mais comuns, mas óleo e resina também são 
encontrados (Machado; Lopes, 2004). Uma vez que tanto a quantidade quanto 
a qualidade dos recursos disponíveis para os polinizadores são cruciais para 
entender a dinâmica temporal das comunidades vegetais, Quirino e Machado 
(2014) analisaram as síndromes de polinização de 46 espécies, ao longo de 
dois anos, em uma área de Caatinga, em uma de suas partes mais secas - 
os Cariris paraibanos. Os resultados encontrados mostraram uma distribuição 
temporal de distintas síndromes e dos recursos fl orais entre os diversos hábitos 
(árvores, arbustos, ervas e lianas).

A polinização por vertebrados (cerca de 28%) é muito frequente na Caatinga. 
A frequência de polinização por beija-fl ores documentada na Caatinga (cerca 
de 15%) é semelhante à observada em outras fl orestas tropicais no Brasil e 
no mundo (Machado; Lopes, 2004) (Tabela 1). Os beija-fl ores desempenham 
papel importante na polinização de cerca de 15% das angiospermas em geral 
(Feinsinger, 1983) e cerca de 7.000 espécies de plantas que são adaptadas 
para polinização por beija-fl ores depende deles para sua polinização (Abraha-
mczyk; Kessler, 2014). 
1Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), imachado@ufpe.br.
2Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
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Sistemas de polini-

zação

Floresta seca 

Caatinga

(Machado;  

Lopes, 2004)

 

Floresta seca

Cerrado

(Silberbauer-Gotts-

berger; Gottsberger, 

1988)

Floresta seca 

Cerrado

(Oliveira, 

Gibbs, 2000)

Restinga 

(Ormond et al., 

1993)1

“Shrubland”

(Ramirez, 

1989)

Savanna

(Ramirez, 

2004)

Floresta

úmida 

(Bawa et 

al., 1985)

Floresta  

úmida

(Kress; 

Beach, 

1994)

Floresta 

Diptero-

carp

(Kato, 

1996)

Vento 2.0 13.6 0.0 - 8.2 10.4 2.5 2.5 0.0

Besouros 0.7 2.8 2.0 - 2.7 2.3 7.3 12.7 2.4

Vespas 1.3 - - - - 10.8 4.3 2.5 2.4

Mariposas 1.3 2.2 12.0 29.8 10.9 6.2 7.9 8.0 2.4

Borboletas 3.9 0.0 13.9 4.9 4.3 2.4

Esfi ngídeos 7.2 2.2 - 4.5 - - 8.0 - -

Beija-fl ores 15.0 1.8 2.0 5.4 12.3 3.1 4.3 14.9 -

Outras aves 0.0 - - - - - - - 9.8

DPI insetos 12.4 - 49.0 - - - 15.8 11.2 2.4

Morcegos 13.1 1.8 3.0 2.1 - 1.9 3.0 3.6 0.0

Abelha M-G 30.5 65.2 32.0 40.8 56.2 38.6 27.5 24.3 26.7

Abelhas pequenas 12.6 - 14.0 14.1 44.0

Moscas 0.0 10.4 - 17.8 9.6 12.7 - 1.8 7.3

Tisanoptera 0.0 - - - - - 0.6 - -

1Dados apenas para espécies nectarívoras.

Tabela 1. Porcentagem de sistemas de polinização na Caatinga comparada com outras s fl orestas tropicais secas e chuvosas 

(modifi cado de Machado; Lopes, 2004).



52 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Plantas polinizadas por beija-fl ores fl orescem em todos os meses do ano, 
permitindo a permanência dessas aves na comunidade (Leal et al., 2006). 
Por sua vez, a polinização por morcegos atinge percentuais muito elevados 
(cerca de 13%), maiores do que em qualquer outra biota no mundo (Machado; 
Lopes, 2004), mesmo nos trechos mais secos da Caatinga, como os Cariris 
paraibanos (11%) (Quirino; Machado, 2014), apesar do número de morcegos 
que se alimentam de néctar na Caatinga não ser tão alto (de 6 a 9 espécies) 
(Machado; Lopes, dados não publicados). A polinização por morcegos é par-
ticularmente frequente em espécies de  Cactaceae, uma das famílias mais 
diversifi cadas da Caatinga, com várias espécies endêmicas e ameaçadas 
(Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2017; Zappi et al., 2012).

Polinização por morcegos nesta família ocorre, principalmente, em espécies 
de Pilosocereus (Locatelli et al., 1997; Rocha et al., 2007; Cordero-Schmidt 
et al., 2017). Em Cactaceae, também são frequentes as espécies polinizadas 
por beija-fl ores(Locatelli; Machado, 1999; Gomes et al., 2014a; Leal et al., 
2006).

Alguns estudos têm revelado novidades em termos de ocorrência de poli-
nização por morcegos na Caatinga, como documentado para Harpochilus 
neesianus, uma Acanthaceae (Vogel et al., 2004) e para Mimosa lewisii, uma 
Fabaceae (Vogel et al., 2005). Novidades também foram registradas em ter-
mos de polinização por mamíferos não voadores (Queiroz et al., 2015), com 
a documentação, pela primeira vez, de polinização por gambá em uma Bro-
meliaceae, sendo o primeiro registro desses animais visitando fl ores na Ca-
atinga. Pode também ser destacado o trabalho envolvendo dois taxa de Ipo-
moea (Convolvulaceae), que fl orescem ao mesmo tempo e são polinizados 
por morcegos e beija-fl ores. Foram analisados alguns fatores que permitem 
o isolamento reprodutivo, apesar do compartilhamento de polinizadores por 
essas duas espécies de plantas. Esse trabalho sugeriu um exemplo de possí-
vel especiação simpátrica (Queiroz et al., 2016) que, de fato, posteriormente, 
permitiu a descrição de uma nova espécie de Ipomoea (Buril et al., 2018) a 
partir das informações geradas pelo estudo anterior de polinização. Esse sis-
tema misto de polinização por vertebrados parece ser vantajoso na Caatinga, 
onde a disponibilidade de polinizadores e recursos fl orais muda consideravel-
mente ao longo do ano, principalmente em função da sazonalidade da chuva 
(Queiroz et al., 2015, 2016).

Ao contrário do esperado para uma vegetação exposta a restrições hídricas 
e clima semiárido, mecanismos de polinização especializados, geralmente 
sensíveis a perturbações antrópicas, não são raros na Caatinga (Machado; 
Lopes 2004). Pode-se destacar um percentual relativamente alto de fl ores 
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que oferecem óleo como recurso (cerca de 10%), polinização por vertebrados 
(28% - aves = 15% e morcegos = 13%) e espécies com morfologia fl oral que 
mantêm seus recursos relativamente escondidos, ou seja, não são facilmente 
acessados por visitantes fl orais (43%).

Deve-se destacar também um caso raro de duplo mutualismo envolvendo 
duas espécies endêmicas: o cacto Melocactus ernestii que é, ao mesmo tem-
po, polinizado e dispersado pelo lagarto Tropidurius semitaeniatus (Gomes 
et al., 2014b). A sazonalidade, a baixa disponibilidade de água e a produção 
contínua de néctar pelas fl ores podem estar atraindo lagartos para visitar (e 
polinizar) fl ores e também comer frutos deste cacto (Gomes et al., 2014b). 
Outro raro sistema de polinização é o que se dá por formigas, como encontra-
do em duas espécies coocorrentes de Ditassa (Asclepiadoideae) (Domingos-
-Melo et al., 2017).

Alguns estudos sobre redes de interação envolvendo as fl ores de óleo e seus 
polinizadores ( abelhas coletoras de óleo) foram realizados. Esta pequena 
rede se revelou mais aninhada do que todas as outras redes de polinização 
examinadas no mundo e também provou ser modular (Bezerra et al., 2009) e 
com variação taxonômica associada a tipos de vegetação (Mello et al., 2012). 
As fl ores de óleo dos gêneros Byrsonima e Banisteriopsis (Malpighiaceae) 
e as abelhas dos gêneros Centris e Epicharis se destacaram como as mais 
importantes nessas redes de polinização vegetal (Mello et al., 2012 ).

Com relação à polinização em cenários de regeneração de fl orestas secun-
dárias, padrões preliminares, mas interessantes, têm sido propostos: (1) fl o-
restas maduras e em regeneração suportam uma proporção maior de espé-
cies e indivíduos com fl ores pequenas ou inconspícuas, brancas ou verdes 
(Sousa Sobrinho et al., 2016), (2) espécies com estratégias mais especia-
lizadas (por exemplo, oferecendo óleo e crias ou locais de acasalamento / 
tecidos fl orais) não estão presentes em áreas de regeneração relacionadas à 
agricultura) e (3) polinização por pequenos insetos e abelhas dominam todas 
as assembleias de plantas em todos os tipos de habitats, mas a regeneração 
após a agricultura divergiu mais claramente das fl orestas maduras, isto é, 
essas áreas apresentaram uma maior frequência de espécies polinizadas 
por abelhas e uma completa ausência de espécies polinizadas por besouros, 
pássaros e vertebrados (quiropterofi lia + ornitofi lia) (Sousa Sobrinho et al., 
2016). Finalmente, a diversidade funcional de características reprodutivas e 
sistemas de polinização é maior em áreas de fl oresta maduras do que em fl o-
restas em regeneração (Sousa Sobrinho et al., 2016). Esse empobrecimento 
já foi observado em fl orestas tropicais, por exemplo, para a fl oresta Atlântica 
brasileira (Girão et al., 2007; Lopes et al., 2009; Tabarelli et al., 2010). Inde-
pendentemente do mecanismo subjacente, isso pode promover o colapso de 
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populações de plantas e polinizadores e modifi car o curso de regeneração 
natural ou a dinâmica de remanescentes de vegetação, permitindo o estabe-
lecimento de comunidades pobres em termos de riqueza de espécies, intera-
ções ecológicas e estrutura trófi ca.

Por fi m, além dos estudos de caso tradicionais de biologia fl oral e história 
natural já realizados em Pernambuco e Nordeste do Brasil, algumas novas 
perspectivas de trabalho se encontram em andamento por um grupo de tra-
balho em Recife, PE. Por exemplo, recentemente, pesquisadores desenvol-
veram um trabalho envolvendo fl uxo polínico entre populações de Encholirum 
spectabile, uma Bromeliaceae de ampla distribuição em afl oramentos rocho-
sos no Semiárido de Pernambuco e do Nordeste e polinizadas também por 
morcegos (Queiroz et al., 2016). Nesse estudo os pesquisadores utilizaram 
partículas fl uorescentes como análogos de pólen para medir o fl uxo polínico 
e sugeriram que polinização por morcegos desempenha papel importante 
para manter a variabilidade genética e o potencial evolutivo de E. spectabile.

Outra forte linha de pesquisa em andamento refere-se a ecologia cognitiva 
e sinais fl orais, incluindo análises refi nadas de odor, assim como resultados 
inéditos a partir da investigação da possível funcionalidade da cor e refl exão 
de ultravioleta em fl ores com antese crepuscular e noturna (Domingos-Melo, 
2017). Esses resultados deverão trazer, em breve, informações valiosas so-
bre a ecologia evolutiva da interação entre fl ores e morcegos. Estudos que 
associam estratégias reprodutivas e mudanças climáticas na Caatinga tam-
bém estão em andamento e serão relevantes para subsidiar planos de mane-
jo e conservação do ecossistema

Referências

ABRAHAMCZYK, S.; KESSLER, M. Morphological and behavioral adaptations to feed on nec-
tar: How feeding ecology determines the diversity and composition of hummingbird assemblag-
es. Journal of Ornithology, v. 156, p. 333-347, 2014.

BAWA, K. S.; BULLOCK, S. H.; PERRY, D. R.; COVILLE, R. E.; GRAYUM, M. H. Reproductive 
biology of tropical lowland rain forest trees. II. Pollination systems. American Journal of Bota-
ny, v. 72, p. 346-356, 1985.

BEZERRA, E. L.; MACHADO, I. C.; MELLO, M. A. R. Pollination networks of oil-fl owers: a tiny 
world within the smallest of all the worlds. Journal of Animal Ecology, v. 78, p. 1096-1101, 
2009.

DOMINGOS-MELO, A.; NADIA, T. L.; MACHADO, I. C. Complex fl owers and rare pollinators: 
does ant pollination in Ditassa show a stable system in Asclepiadoideae (Apocynaceae)? Ar-
thropod-Plant Interactions, v. 11, n. 3, p. 339-349, 2017.

GIRÃO, L. C.; LOPES, A. V.; TABARELLI, M.; BRUNA, E. M. Changes in tree reproductive traits 



55DOCUMENTOS 287

reduce functional diversity in a fragmented Atlantic forest landscape. PLoS One, v. 2, p. e908, 
2007.

GOMES, V. G. N.; QUIRINO, Z. G. M.; ARAUJO, H. F. P. Frugivory and seed dispersal by birds 
in Cereus jamacaru DC. ssp. jamacaru (Cactaceae) in the Caatinga of Northeastern Brazil. 
Brazilian Journal of Biology, v. 74, p. 32-40, 2014a.

GOMES, V. G. N.; QIRINO, Z. G. M.; MACHADO, I. C. Pollination and seed dispersal of Melo-
cactus ernestii Vaupel subsp. ernestii (Cactaceae) by lizards: an example of double mutualism. 
Plant Biology, v 16, p. 315-322, 2014b.

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. Flora do Brasil 2020: 
fl ora, fungos e plantas. Rio de, 2017. Disponível em: <http://fl oradobrasil.jbrj.gov.br/refl ora/lista-
Brasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do#CondicaoTaxonCP>. Acesso em: 5 maio 2017.

KATO, M. Plant-pollinator interactions in the understory of a lowland mixed dipterocarp forest in 
Sarawak. American Journal of Botany, v. 83, p. 732-743, 1996.

KRESS, W. J.; BEACH, J. H. Flowering plant reproductive systems. In: MCDADE, L. A.; BAWA, 
K. S.; HESPENHEIDE, H.; HARTSHORN, G. (Ed.). La Selva: ecology and natural history of a 
neotropical rain forest. Chicago: University of Chicago Press, 1994. p. 161-182.

LEAL, F. C.; LOPES, A. V.; MACHADO, I. C. Polinização por beija-fl ores em uma área de 
Caatinga no Município de Floresta, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Revista Brasileira de 
Botânica, v. 29, p.379–389, 2006.

LEAL, I. R.; LOPES, A. V.; MACHADO, I. C.; TABARELLI, M. Plant-animal interactions in the 
Caatinga: overview and perspectives In: SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. (Ed.). 
Caatinga: the Largest Tropical Dry Forest Region in South America. Cham: Springer Internatio-
nal, 2017. p. 255-278.

LOCATELLI, E.; MACHADO, I. C.; MEDEIROS, P. Floral biology and pollination in Pilosocereus 
catingicola (Cactaceae) in Northeastern Brazil. Bradleya, v. 15, p. 28−34, 1997.

LOCATELLI, E.; MACHADO, I. C. Comparative study of the fl oral biology in two ornithophilous 
species of Cactaceae: Melocactus zehntneri and Opuntia palmadora. Bradleya, v. 17, p.75–85, 
1999.

LOPES, A. V.; GIRÃO, L. C.; SANTOS, B. A.; PERES, C. A.; TABARELLI, M. Long-term erosion 
of tree reproductive trait diversity in edge-dominated Atlantic forest fragments. Biological Con-
servation, v. 142, p. 1154–1165, 2009.

MACHADO, I. C; LOPES, A. V. Floral traits and pollination systems in the Caatinga, a Brazilian 
tropical dry forest. Annals of Botany, v. 94, p. 365-376, 2004.

MELLO, M. A. R.; BEZERRA, E. L.; MACHADO, I. C. Functional roles of Centridini oil bees and 
Malpighiaceae oil fl owers in biome-wide pollination networks. Biotropica, v. 45, p. 45-53, 2012.

OLIVEIRA, P. E.; GIBBS, P. E. Reproductive biology of woody plants in a Cerrado community of 
Central Brazil. Flora, v. 195, p. 311-329, 2000.

OLLERTON, J.; WINFREE, R.; TARRANT, S. How many fl owering plants are pollinated by 
animals? Oikos, v. 120, p. 321-326, 2011.

ORMOND, W. T.; PINHEIRO, M. C. B.; LIMA, H. A.; CORREIA, M. C. R.; PIMENTA, M. L. Estu-
do das recompensas fl orais das plantas da restinga de Maricá – Itaipuaçu, RJ. I – Nectaríferas. 
Bradea, v. 6, p. 179-195, 1993.



56 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

PELLMYR, O. Evolution in insect pollination and Angiosperm diversifi cation. Trends in Ecology 
and Evolution, v. 7, p. 46-49, 1992.

PIGOZZO, C. M.; VIANA, B. F. Estrutura da rede de interações entre fl ores e abelhas em am-
biente de Caatinga. Oecologia Australis, v. 14, p. 100–114, 2010.

QUEIROZ, J.; QUIRINO, Z. G. M.; MACHADO, I. C. Floral traits driving reproductive isolation of 
two co-fl owering taxa that share vertebrate pollinators. AOB Plants, v. 7, p. 127, 2015.

QUEIROZ, J. A.; QUIRINO, Z. G.; LOPES, A. V.; MACHADO, I. C. Vertebrate mixed pollination 
system inEncholirium spectabile: A bromeliad pollinated by bats, opossum and hummingbirds in 
atropical dry forest. Journal of Arid Environments, v. p. 125:21–30, 2016.

QUIRINO, Z. G. M.; MACHADO, I. C. Pollination syndromes in a Caatinga plant community 
in northeastern Brazil: seasonal availability of fl oral resources in different plant growth habits. 
Brazilian Journal of Biology, v. 74, p. 62-71, 2014.

RAMIREZ, N. Biología de polinización en una comunidad arbustiva tropical de la alta Guayana 
Venezolana. Biotropica, v. 21, p. 319-330, 1989.

RAMÍREZ, N. Ecology of pollination in a tropical Venezuelan savanna. Plant Ecology, v 173, p. 
171-189, 2004.

SILBERBAUER-GOTTSBERGER, I.; GOTTSBERGER, G. A polinização de plantas do Cerrado. 
Revista Brasileira de Biologia, v. 48, p. 651-663, 1988.

SOUSA SOBRINHO, M. S.; TABARELLI, M.; MACHADO, I. C.; SFAIR, J. C.; BRUNA, E. M.; 
LOPES, A. V. Land use, fallow period and the recovery of a Caatinga forest. Biotropica, v. 48, 
p. 586-597, 2016.

VOGEL, S.; MACHADO, I. C.; LOPES, A. V. On Harpochilus neesianus and other novel cases 
of neotropical Acanthaceae pollinated by bats. Taxon, v. 53, p. 55-60, 2004.

VOGEL S.; LOPES, A. V.; MACHADO, I. C. Bat pollination in the NE Brazilian endemic Mimosa 
lewisii: an unusual case and fi rst report for the genus. Taxon, v. 54, p. 693-700, 2005.

ZAPPI, D.; TAYLOR, N.; MACHADO, M. Cactaceae. In: FORZZA, R. C.; LEITMAN, P. M.; COS-
TA, A. F.; CARVALHO JÚNIOr, A. A.; PEIXOTO, A. L.; WALTER, B. M. T.; BICUDO, C.; ZAPPI, 
D.; COSTA, D. P.; LLERAS, E.; MARTINELLI, G.; LIMA, H. C.; PRADO, J.; STEHMANN, J. R.; 
BAUMGRATZ, J. F. A.; PIRANI, J. R.; SYLVESTRE, L.; MAIA, L. C.; LOHMANN, L. G.; QUEI-
ROZ, L. P.; SILVEIRA, M.; COELHO, M. N.; MAMEDE, M. C.; BASTOS, M. N. C.; MORIM, M. 
P.; BARBOSA, M. R.; MENEZES, M.; HOPKINS, M.; SECCO, R.; CAVALCANTI, T. B.; SOUZA, 
V.C. (Org.). Lista de espécies da fl ora do Brasil. Rio de Janeiro: Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, 2015.



57 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Recuperação de solos de-
gradados por remoção de 
horizonte superfi cial na Ca-
atinga
Alexander Silva de Resende1, José Erivaldo Araú-
jo2, Eduardo Francia Carneiro Campello1, Fernando 
Lima Aires3, Khadidja Dantas de Lima3, Frederico 
Santos Machado4, Guilherme Montandon Chaer1

Estado da Arte

Trabalhos de recuperação de áreas degradadas em áreas de mineração são 
abundantes na literatura, principalmente, a partir da Constituição Federal de 
1988 que, no artigo 225, estabeleceu o princípio do usuário/poluidor pagador. 
De lá para cá, muito se avançou, culminando nos modernos conceitos da 
restauração ecológica da paisagem, principalmente, no âmbito brasileiro, in-
cluindo a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia (Cava et al., 2016). Nesses 
biomas, a remoção das camadas superfi ciais do solo causa forte impacto nas 
características químicas, físicas e biológicas do substrato, o que demanda 
uma série de estratégias para possibilitar a formação de uma nova comuni-
dade vegetal, que pode incluir desde técnicas de adubação à adição de solo 
superfi cial, como fonte de propágulos, e plantio de mudas (Resende et al., 
2017).

Na Caatinga, da mesma forma que nos dois outros biomas citados, a re-
moção superfi cial acarreta em fortes alterações do solo, cujas característi-
cas químicas não são tão afetadas quanto na Mata Atlântica e na Amazônia, 
principalmente, devido ao fato de serem solos, muitas vezes, eutrófi cos. Em 
contrapartida, como lidar com a ausência de precipitação por cerca de seis a 
oito meses após o plantio, característica marcante desse Bioma?

A saída passa pela escolha de espécies mais adaptadas a essa condição, 
aliada ao plantio no início do período chuvoso e fazendo uso de estratégias 
para conservação de umidade, como a aplicação de composto orgânico, es-
terco, hidrogel, palha de carnaúba ou o plantio com mudas de raízes alonga-
das. Junto a esse conjunto de ações, também é fundamental buscar estraté-
gias de aumento da diversidade como aumento da rugosidade do solo para 
retenção de propágulos e adição de solo superfi cial.

1Embrapa Agrobiologia, alexander.resende@embrapa.br 2Universidade Federal Rural do Semi-
-Árido-UFERSA, 3Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ, 4Centro Nacional de 
Pesquisa - Petrobras.
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Algumas espécies nativas como Mimosa tenuifl ora [Willd.] Poir. (jurema-
-preta), Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (jucá); Tabebuia aurea 
(Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. More (craibeira) e Mimosa caesalpinii-
folia Benth. (sabiá) destacam-se por sua velocidade de crescimento, o que 
as coloca, em muitas situações, como espécies estruturantes com elevado 
potencial de recobrimento da área (Lima et al., 2015a). Uma adubação de 
base com esterco, o uso do hidrogel e o plantio no início das águas têm 
sido fundamentais para o sucesso dos plantios. O uso de solo superfi cial tem 
possibilitado o incremento, em curto período, da riqueza de plantas na área, 
principalmente de espécies herbáceas e arbustivas que atraem um grande 
número de insetos e predadores, aumentando a biodiversidade (Figura 1).

Figura 1. Espécies vegetais nativas como jurema-preta (Mimosa tenuifl ora [Willd.]), caraibeira 
(Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. More) e jucá (Libidibia ferrea (Mart. ex 
Tul.) L.P. Queiroz), 90 dias após plantio em jazida de exploração de piçarra, sem a aplicação 
de solo superfi cial no primeiro plano. A seta indica onde foi adicionado solo superfi cial. Alto do 
Rodrigues, RN. 
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Na ausência da possibilidade de adição de solo superfi cial, o plantio de legumi-
nosas arbóreas fi xadoras de nitrogênio inoculadas com fungos micorrízicos e 
rizóbios (Figura 2) tem sido uma estratégia bem sucedida para promover uma 
rápida cobertura do solo e favorecer a regeneração natural (Lima et al., 2017).
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Figura 2. Leguminosas arbóreas testadas sem adição de solo superfi cial e inoculadas 
com bactérias fi xadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos, 17 meses após o plantio, na 
função de espécies estruturantes na recuperação de jazidas de exploração de piçarra, 
em Areia Branca, RN. Extraído de Resende e Chaer (2010). 
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Na área de piçarra plantada com leguminosas fi xadoras e, ou com aplicação 
de solo superfi cial, a análise de diversos indicadores mostrou que a atividade 
biológica no substrato da jazida foi similar à da área adjacente com vegeta-
ção nativa de Caatinga, seis anos após a intervenção (Tabela 1). O mesmo 
não aconteceu em áreas onde não se fez a intervenção ou em que as espé-
cies plantadas não eram leguminosas fi xadoras de N.

Tabela 1. Valores de hidrólise do diacetato de fl uoresceína (FDA), atividade 
respiratória da biomassa microbiana (Resp-B) e carbono da biomassa micro-
biana (CBM) do solo (0 - 5 cm), nas diferentes unidades de estudo, localiza-
das no Rio Grande do Norte. Extraído de Lima et al. (2015b).

Tratamentos
FDA Resp-B CBM

µg Fluorescg-1h-1 mg CO
2
kg-1d-1 Mgkg-1

Testemunha (+)1 47,92 ab2 5,967 ab 185,03 ab
Testemunha (-) 1,01 c 0,769 b 120,45 c

CS/CF 51,77 a 9,811 a 202,14 a

CS/SF 39,30 ab 7,807 a 176,45 abc

SS/CF 24,16 bc 5,305 ab 137,70 bc

SS/SF 2,59 c 1,884 b 121,62 c
1Testemunha (+) – Área com vegetação nativa (Caatinga de referência); Testemunha (-) – Sem adição de solo 
superfi cial e sem plantio de espécies arbóreas; CS/CF – Com adição de solo superfi cial e plantio de fi xadoras 
de nitrogênio; CS/SF – Com adição de solo superfi cial e plantio de não fi xadoras de nitrogênio; SS/CF – Sem 
adição de solo superfi cial e plantio de fi xadoras de nitrogênio e SS/SF - Sem adição de solo superfi cial e plantio 
de não fi xadoras de nitrogênio.
2Médias de quatro repetições. Valores com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste t de Bon-
ferroni a 10%.
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Situação muito similar aos indicadores biológicos foi também observada para 
os teores de carbono orgânico total (COT), teores de carbono orgânico das 
frações humina (C-HUM), ácidos húmicos (C-AH) e ácidos fúlvicos (C-AF) e 
relação C-AH/C-AF do solo (0 - 5 cm) (Tabela 2).

Esses resultados indicam que houve uma relação positiva entre a atividade 
biológica e o carbono do solo e suas frações, a depender dos tratamentos. A 
adição de solo superfi cial e o plantio de leguminosas nodulantes (fi xadoras 
de nitrogênio) garantiram valores mais próximos aos verifi cados na área de 
Caatinga nativa (testemunha +). O tratamento sem adição de solo superfi cial 
e com plantio de espécies arbóreas não fi xadoras de nitrogênio (SS/SF) não 
diferiu da testemunha (-), mostrando-se inefi ciente para garantir melhorias na 
qualidade do solo em processo de recuperação no período avaliado.

Tabela 2. Valores de carbono orgânico total (COT), teores de carbono orgâ-
nico das frações humina (C-HUM), ácidos húmicos e ácidos fúlvicos (C-AF) 
e relação C-AH/C-AF do solo (0 - 5 cm) nas diferentes unidades de estudo, 
localizadas no Rio Grande do Norte. Extraído de Fontes et al. (2015).

Tratamentos
COT C-HUM C-AH C-AF

C-AH/C-AF
g kg-1

Testemunha (+) 22,05 a 16,35 a  0,82 a  0,74 a  1,12 a

Testemunha (-) 1,575 b  1,50 b  0,04 b  0,16 b  0,26 b

CS/CF 12,5 a  12,52 a  0,28 ab  0,33 ab  0,93 ab

CS/SF 12,25 a  13,11 a  0,33 ab  0,31 ab  1,14 a

SS/CF 5,85 ab  6,17 ab  0,18 b  0,30 ab  0,72 ab

SS/SF 1,725 b  1,66 b  0,03 b  0,13 b  0,22 b
1Testemunha (+) – Área com vegetação nativa (Caatinga de referência); Testemunha (-) – Sem 
adição de solo superfi cial e sem plantio de espécies arbóreas; CS/CF – Com adição de solo 
superfi cial e plantio de fi xadoras de nitrogênio; CS/SF – Com adição de solo superfi cial e plantio 
de não fi xadoras de nitrogênio; SS/CF – Sem adição de solo superfi cial e plantio de fi xadoras 
de nitrogênio e SS/SF - Sem adição de solo superfi cial e plantio de não fi xadoras de nitrogênio.

2Médias de quatro repetições. Valores com a mesma letra na coluna não diferem entre si pelo 
teste t de Bonferroni a 10%.

Os indicadores refl etem em detalhes o que se vê após a intervenção nas ja-
zidas. Com o aumento da cobertura vegetal, as relações ecológicas avançam 
em seus diferentes níveis, numa velocidade e com um destino diferentes do 
ambiente original, face à alteração do substrato, mas integrada paisagística e 
ecologicamente em relação ao seu entorno (Figura 3).
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É necessária uma busca por um leque maior de espécies vegetais nativas que 
possam ter sua curva de crescimento quantifi cada, de forma a gerar recomenda-
ções para as diferentes condições de paisagem de plantio. O mesmo vale para 
a busca de estratégias mais adequadas de plantio, visando a reduzir custos e a 
aumentar a efi ciência, tanto econômica quanto ecológica das intervenções.

Para que seja possível perceber o quanto ainda se precisa de avanço de conheci-
mento, destaca-se, na Figura 4, uma área de plantio que foi coveada com adição 
de esterco e que fi cou cerca de 45 dias sem intervenção. O banco de sementes 
que fazia parte da dieta animal e estava no esterco começou a germinar. É claro 
que surgiram muitas espécies que não eram do interesse do projeto, como gra-
míneas exóticas, maxixe e algaroba, mas a verdade é que muita coisa germinou, 
num custo de intervenção muito baixo. Considerando que nessa condição não há 
competição com o mato, possivelmente essa estratégia, fazendo uso de uma mis-
tura de sementes nativas na dieta animal, pode trazer resultados interessantes 
para a restauração da Caatinga. Avanços se fazem necessários também nessa 
ampla linha de estudo, testando com esterco, com composto, com solo superfi -
cial, com sementes escarifi cadas e não escarifi cadas, enfi m, um grande poten-
cial, quase ilimitado, a ser pesquisado.

Figura 3. Visão de uma jazida de exploração de piçarra antes da (esquerda) e 36 meses após a inter-
venção (direita), Assú, RN. Extraído de Resende e Chaer (2010). 
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Outra questão importante que precisa ser melhor trabalhada diz respeito à 
necessidade de alternativas madeireiras para a região, visando suprir a de-
manda energética. Somente a atividade ceramista no Rio Grande do Norte 
consome lenha da ordem de 1,58 milhão de m3 ano-1, sendo cerca de 50% 
proveniente do manejo da Caatinga e do corte da algaroba e, a outra meta-
de, composta por resíduos vegetais, como a poda do cajueiro, por exemplo 
(Schwob et al., 2017). Os 40 planos de manejo fl orestais ativos no estado 
geram cerca de 32 mil hectares de área manejada, o que não atende à de-
manda atual (Campos; Oliveira, 2017).

É necessário aproveitar a oportunidade que pode vir a surgir em programas 
de refl orestamento para fi ns ambientais na região, para, em conjunto, buscar 
alternativas e a seleção de indivíduos com maior potencial econômico que 
possibilitem uma exploração fi nanceira futura. Não é mais possível sustentar 
um discurso ambiental dissociado da importância econômica que as árvores 
possuem no bioma como fonte de lenha.

Figura 4. Restauração de jazida de exploração de piçarra com semeadura direta em covas, 
estratégia antiga, que se bem trabalhada pode trazer bons resultados, a baixo custo. Pendência, 
RN. 
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Entraves e difi culdades

Um dos grandes problemas da Caatinga é a estacionalidade hídrica, muitas 
vezes limitada a chuvas por um período entre 3 e 5 meses no ano, seguida de 
7 a 9 meses com ausência de precipitação, com um agravante de alternância 
e imprevisibilidade de anos com precipitação muito abaixo da média histórica. 
Amazônia, Mata Atlântica e mesmo o Cerrado são biomas mais previsíveis 
no que tange às questões hídricas, mas, na Caatinga, tudo é diferente. E isso 
torna o desafi o ainda maior.

Dessa forma, buscar espécies mais adaptadas a essas variações, fazer uso 
de técnicas que conservem melhor a água no sistema e ter a maturidade de 
só iniciar projetos de refl orestamento para fi ns ambientais e econômicos em 
anos com perspectivas favoráveis de chuva são os grandes desafi os nessa 
temática no campo da pesquisa, mas também no campo cultural.

Perspectivas e cenários

O que salta aos olhos de quem vê o Bioma Caatinga ao longo do ano é a 
pujança de vida na época das chuvas em contraponto com a limitação do 
verde na seca. O que mais impressiona é a presença de lenha no bagageiro 
de bicicletas, motos, caminhões, nas ruas na época das festividades de São 
João, ao lado de olarias e gesseiras, entre tantos outros usos. A demanda por 
madeira como fonte de energia no bioma é muito grande. E quais espécies 
devem ser indicadas para obter lenha na Caatinga? No restante do Brasil, se 
usa o Eucalipto, mas, e na Caatinga?

Ao contrário do desmatamento no restante do País, que em geral a madeira 
derrubada faz parte da capitalização do proprietário rural, na Caatinga, a der-
rubada é silenciosa, não entra nos noticiários de televisão e não se veem es-
tudos para produzir alternativas madeireiras que reduzam a pressão sobre a 
vegetação nativa. O discurso de que o manejo da Caatinga é sufi ciente para 
suprir a necessidade de lenha no bioma não é mais sufi ciente. Há urgência 
em criar alternativas de fl orestas energéticas na região, sob o risco de não 
restar mais a Mata Branca, acarretando na perda de todo o solo por intensos 
processos erosivos que predominam em ambientes sem cobertura vegetal.
Não é fácil defi nir o que precisa ser feito, mas é certo que restaurar somente 
com foco ambiental, sem aproveitar a oportunidade de selecionar espécies 
vegetais e indivíduos mais aptos à produção de madeira, é um desperdício. 
Esse desafi o precisa ser transformado em oportunidade ou, no futuro, serão 
todos cobrados por isso.
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Considerações fi nais

O trabalho feito aqui atende parte da demanda de recuperação de áreas de 
exploração de piçarra na Caatinga, mas ainda resta um longo caminho de pes-
quisa a ser trilhado. O fator água é mais limitante e mais contundente do que o 
fator fertilidade em piçarreiras. A busca por espécies adaptadas e estratégias de 
plantio que possibilitem o sucesso da restauração nesse bioma são importantes, 
mas, tão importante quanto a recuperação, é a busca por alternativas madeirei-
ras para a região, tendo em vista ser a falta dessa o principal fator de redução 
da Caatinga nativa.
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A criação de abelhas-sem-
-ferrão em áreas de Caatin-
ga: potencialidades e desa-
fi os
Airton Torres Carvalho1

Introdução

A criação de abelhas da tribo Meliponini, conhecidas como abelhas-sem-
-ferrão, é uma atividade que cresce em popularidade, visibilidade, interesse 
e numa enorme demanda por informação (Cortopassi-Laurino et al., 2006; 
Venturieri, 2012). Toma tamanha importância no Antropoceno (Ellis et al., 
2011), período em que os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas 
são essenciais para a manutenção e perpetuação da humanidade; no caso 
específi co das abelhas, a polinização (Potts et al., 2016).

A meliponicultura é uma atividade antiga e tradicional, praticada em diversas 
partes do mundo, com suas peculiaridades e identidades culturais específi -
cas (Nogueira Neto, 1997; Hrncir et al., 2017). Essa interação entre abelhas 
e o homem, embora muitas vezes vista somente como atividade zootécnica 
que visa o lucro, pode e deve ser incluída e se integrar na nova visão que a 
academia propõe sobre os sistemas socioecológicos (Liu et al., 2007). São as 
ações tomadas em escala local, que vêm norteando ações em escala global, 
sendo fundamental, assim, propor políticas sólidas de desenvolvimento sus-
tentável que possam, ao mesmo tempo, consolidar melhorias na qualidade 
de vida do ser humano e conservar os ambientes naturais (Silva et al., 2017). 
A meliponicultura tem, então, o arcabouço para se tornar espelho (ou modelo) 
para outras atividades humanas, uma vez que a criação desses animais pode 
ser de fato “socialmente justa, ecologicamente correta e economicamente 
viável”.

Nesse texto, discorre-se sobre as potencialidades, perspectivas e desafi os 
da criação de abelhas-sem-ferrão em áreas de Caatinga. Argumenta-se que, 
embora com enorme potencial, a meliponicultura, em regiões de clima semiá-
rido, apresenta grandes desafi os. Somente utilizando bem a ciência e nela se 
baseando para as tomadas de decisão, ter-se-á, de fato, uma meliponicultura 
sustentável. A interação, com diálogo franco e aberto entre ciência e conheci-

1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/
UAST), airton.carvalho@ufrpe.br.
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mento tradicional, cientista e criadores de abelhas é a melhor opção para se 
alcançar o bem comum: geração de renda com conservação das espécies.

Esse pequeno texto/palestra não tem qualquer pretensão de esgotar as dis-
cussões sobre o tema, e muito menos ser uma revisão dos trabalhos publica-
dos na área. A intenção é instigar alunos, professores, tomadores de decisão 
e, especialmente, os produtores, a buscar informações que possam melhorar 
a atividade, a geração de renda e a conservação das espécies. O meliponi-
cultor é um experimentador per si. Mas, há de se entender que aquilo que 
é experimentado por um, sem o rigor do método científi co, pode ou não dar 
certo para um outro produtor, e mesmo aquilo que é testado com todo o rigor 
científi co, nem sempre é o mais vantajoso para todos em todas as condições. 
Tem-se que refl etir que a ciência não trabalha com verdades absolutas, e sim, 
em um constante embate sadio de hipóteses testáveis que, com o tempo, se 
consolidam e dão base para a tomada de decisão. É por isso que sempre se 
deve basear no princípio da “precaução - prevenção” nas questões ambien-
tais (Milaré, 2004). Sem saber quais as consequências futuras de um ato, é 
melhor se prevenir, não o concretizando, para que esse ato não se transfor-
me em um dano irremediável no futuro.

Meliponini na Caatinga

O que se chama de Caatinga é uma região ecológica que ocorre no interior 
do Nordeste do Brasil dominada pelo clima semiárido. A Caatinga é muito 
heterogênea nos seus 912.529 Km

2
 de extensão (Silva et al., 2017), apre-

sentando diferentes fi tofi sionomias, desde áreas de campos abertos até fl o-
restas semidecíduas de porte alto (Prado, 2003). Estão incluídas, também, 
as áreas de Brejo de Altitude, onde há formações fl orestais sempre verdes 
com composição de espécies distintas das áreas de terras baixas (Silva et 
al., 2017). Esse enorme e heterogêneo espaço geográfi co detém uma grande 
e importante diversidade de abelhas da Tribo Meliponini. Das 244 espécies 
válidas, reconhecidas no Brasil (Pedro, 2014), há, nas áreas baixas de Caa-
tinga, pelos menos 28 espécies (Zanella, 2000, Carvalho em preparação) e 
incluindo as espécies que ocorrem nos brejos e nas áreas de transição com 
outras unidades fi togeográfi cas, esse número ultrapassa 47 (Silva, 2014). 
Esses números representam entre 11,5 e 19,2% de toda a riqueza conhecida 
de abelhas dessa tribo no Brasil. Embora, já muito expressivos, esses dados 
não incluem as diversas espécies que ainda não têm nomes formais para a 
ciência. Tal como apresentado em Pedro (2014), há pelo menos 89 formas 
ainda não descritas, muitas delas ocorrendo em áreas de Caatinga.

Da enorme diversidade de abelhas-sem-ferrão da Caatinga, a maior parte 
delas apresenta potencial para geração de produtos melipônicos, sejam eles 
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mel, pólen, cera, geoprópolis e serviços de polinização. Os usos desses ani-
mais como “animais de estimação do tipo pet”, também cresce. A multiplica-
ção de colônias para a venda e a crescente demanda por extrato de geopró-
polis utilizado em ninhos armadilha merecem destaque. No futuro, prevê-se 
um mercado crescente de aluguel de colônias para polinização dirigida às 
culturas agrícolas (Freitas; Bonfi m, 2017), o que representará uma nova fron-
teira de oportunidades para os meliponicultores.

Desafi os da criação de abelhas-sem-ferrão na Caatinga

Trabalhos que destaquem o potencial produtivo de espécies de abelhas-sem-
-ferrão ainda são bastante escassos na literatura (Villas-Boas, 2012; Koffl er 
et al., 2015), mas iniciativas de treinamento em práticas de manejo, que vi-
sam melhoria da produtividade já estão disponíveis (Nogueira-Neto, 1997; 
Venturieri, 2008; Villas-Boas 2012; Imperatriz-Fonseca et al., 2017). Esse é 
o principal desafi o: fazer informação de qualidade, cientifi camente testada, 
chegar ao conhecimento do produtor (Jaffé et al., 2015). Em tempos de pós-
-modernidade e disseminação ultrarrápida da informação pela internet, mui-
to ainda é necessário para alavancar a meliponicultura. A limitação do uso 
do linguajar científi co e da língua inglesa, o elevado custo fi nanceiro para 
formação de agentes multiplicadores, a quase ausência de extensão rural 
em meliponicultura, a limitação do aporte de recursos para produção de co-
nhecimento, são entraves à disseminação da informação de boa qualidade. 
Em tempos de redes sociais, onde a informação falsa ou imprecisa torna-se 
“viral” em alguns segundos, é urgente que os tomadores de decisão se fun-
damentem naquilo que é produzido nas universidades e centros de pesquisa, 
criando políticas públicas efetivas que visem o desenvolvimento sustentável.

Nas pesquisas que têm sido desenvolvidas em áreas de Caatinga, no tema 
Meliponicultura, sempre que se indaga ao produtor qual o principal entrave 
para a atividade, quase sempre retorna o “problema” da seca (Maia et al., 
2015). De fato, o convívio com a seca para a criação racional de Meliponini 
é um problema do ponto de vista humano, pois boa parte do ano o produtor 
não terá como gerar renda com suas abelhas. É muito comum a cultura de 
lutar contra esse fenômeno natural, inclusive com aval governamental (Silva 
et al., 2017), entretanto, é necessária informação para que se possa conviver 
com ela.

Longos períodos de escassez hídrica é a regra em quase todas as áreas de 
Caatinga, o que acarreta a escassez de recursos fl orais, ou seja, alimento 
para as abelhas. É, ainda, no fi nal do período das chuvas que o produtor 
necessita se programar e deixar suas colônias em boas condições a fi m de 
esperar a próxima estação chuvosa. Por isso é importante que ele conheça 



68DOCUMENTOS 287

as técnicas de alimentação artifi cial. O mel não é um produto que as abe-
lhas fazem para ser explorado. O mel e o pólen (saburá) são estoques de 
alimento, e se forem explorados, devem ser repostos no enxame. Técnicas 
de alimentação artifi cial têm se mostrado muito efi cientes, mas é necessário 
atentar que a diminuição dos tamanhos dos enxames é uma condição normal 
das espécies da Caatinga durante o período de seca (Hrncir et al., 2017) e, a 
quantidade de alimento artifi cial introduzido na colônia não deve ultrapassar 
o limite daquilo que cada enxame possa consumir. A indução desnecessária 
pode ser, inclusive, danosa para o enxame, uma vez que pode desregular o 
desenvolvimento natural do ninho e o meliponicultor pode acabar coletando 
alimento artifi cialmente incentivado, acreditando tratar-se de mel.

Uma das características mais importantes das espécies que ocorrem na Ca-
atinga é a velocidade e habilidade de explorar muito rapidamente recursos 
fl orais altamente rentáveis do ponto de vista energético, em um curtíssimo 
espaço de tempo (Maia-Silva et al., 2015). É por isso que os ninhos rapi-
damente fi cam cheios de mel e pólen, pouco tempo depois das primeiras 
chuvas. Melipona subnitida (jandaíra) e M. mandacaia (mandaçaia) são bons 
exemplos disso! Em pouco mais de um mês após o início das chuvas, colô-
nias bem manejadas já podem estar aptas para a primeira colheita. O au-
mento da população das colônias, um pouco antes do máximo de chuva, 
se deve ao aumento do fl uxo de pólen entrando na colônia, o que induz a 
oviposição da rainha (Maia-Silva et al., 2015), e o meliponicultor deve ajudar 
a colônia, mantendo-a em boas condições durante a seca com alimentação 
energética e proteica (Carvalho et al., 2003; Venturieri, 2004; Vollet-Neto et 
al., 2010; Villas-Boas, 2012). Entretanto, um desafi o enorme da meliponicul-
tura na Caatinga é a imprevisibilidade da ocorrência e do volume de chuvas. 
Assim, o meliponicultor deve se programar para que, em alguns anos, não 
haja qualquer produção ou ela seja muito limitada. Por isso, é importante a 
diversifi cação da produção nas propriedades.

Outro desafi o que as abelhas enfrentam na Caatinga são as altas tempe-
raturas. As temperaturas extremas vividas, acima dos 40º C, e as que virão 
no futuro próximo com as mudanças climáticas (Carvalho et al., 2017) são 
desafi os que o meliponicultor deve enfrentar. Na natureza, as abelhas nidifi -
cam em cavidades dentro de árvores, normalmente vivas. Isso proporciona 
um microambiente adequado para o desenvolvimento das crias e armaze-
namento do alimento. Entretanto, quando construímos uma caixa racional, 
seja ela de qualquer modelo, condições possíveis de um conforto térmico 
ideal têm que ser dadas às abelhas. É por isso que se indica a utilização de 
caixas com a maior espessura possível. Isso diminui a troca de calor entre o 
ambiente e o interior do ninho, propiciando menor desperdício de energia em 
ventilação (esfriamento) ou aquecimento dos ninhos pelas abelhas (Ferreira 
et al., 2017).
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Do ponto de vista econômico, o meliponicultor deve compreender que a ati-
vidade modifi ca as condições naturais e o comportamento das espécies. O 
meliponário é um espaço limitado, onde se aumenta, em muito, a densidade 
de colônias. Sob condições naturais, não há uma densidade tão grande de 
ninhos em um raio pequeno, o que limita ainda mais a capacidade produtiva 
das abelhas. Para ter sucesso, o produtor deve aumentar e diversifi car a 
disponibilidade natural de alimento para suas abelhas e isso somente é pos-
sível com o plantio espécies de plantas fornecedoras de alimento. Plantar as 
espécies nativas de plantas fornecedoras de alimento para as abelhas nas 
proximidades dos meliponários e, especialmente, as espécies arbóreas que 
fl orescem durante a estação seca, é imprescindível para uma meliponicultura 
rentável e sustentável (Maia-Silva et al., 2017). Essa observação é muito 
importante, especialmente, quando se têm evidências de que meliponários 
mais próximos às áreas bem preservadas são mais produtivos que aqueles 
em áreas degradadas (Felipe Neto et al., 2017; Maia et al., 2017). É impe-
rativo que o meliponicultor seja um propagador, multiplicador e conservador 
das espécies vegetais que irão, invariavelmente, proteger suas abelhas dos 
rigores do período seco e aumentar sua produtividade.

Conservação das espécies

A meliponicultura tem que ser uma atividade que conserve a natureza, o que 
infelizmente ainda não é. Diferentemente de algumas outras atividades que 
somente exploram os recursos naturais sem conservá-los efetivamente, a 
conservação das espécies de Meliponini está intimamente ligada com a sua 
criação racional e multiplicação artifi cial. Tomadores de decisão e órgãos de 
fi scalização devem ter em mente que a conservação das espécies passa, 
invariavelmente, “nas mãos” dos criadores de abelhas. A hipótese é que não 
será com o modelo atual de áreas de proteção e manejo que será conseguido 
frear a diminuição das populações naturais. Sendo assim, chama-se a aten-
ção para a responsabilidade da classe, pois o meliponicultor tem que estar 
antenado com os avanços no conhecimento, passando a ser um propagador 
do mesmo.

Como animais nativos, abelhas-sem-ferrão são animais protegidos por lei. 
A primeira responsabilidade do criador é respeitar as leis vigentes. As atuais 
leis e resoluções específi cas para o setor certamente ainda não são o ideal 
para a atividade e nem para a conservação das espécies, entretanto, houve 
muito avanço nos últimos anos sobre o tema. É por isso que se elencam, 
aqui, dois pontos considerados importantes na discussão da formulação das 
leis: o comércio de colônias e as translocações de espécies. Esses são sem-
pre controversos em rodas de debates, e embora sem a pretensão de esgotar 
o assunto, aqui se expõem hipóteses e opinião sucinta sobre o tema.
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É um enorme contrassenso de uma classe que “se diz” protetora da natureza, 
fazer o comércio de ninhos de abelhas em troncos e produtos ilegalmente ex-
traídos de populações naturais, especialmente no Semiárido (Batista, 2014). 
Não se devem comprar tais ninhos e nem o mel ilegalmente extraído por me-
leiros, prática ainda comum e amplamente observada em feiras e mercados. 
Nesse sentido, o meliponicultor deve ser um fi scalizador, fazendo sua parte, 
não comprando e denunciando tais práticas aos órgãos competentes.

Avanço recente no conhecimento sobre genética, reprodução e doenças em 
abelhas tem mostrado os perigos de translocações de espécies para áreas 
fora de sua distribuição natural (Goulson, 2003; Rúa et al., 2009; 2013; Acosta 
et al., 2016; Koffl er et al., 2016; Giannini et al., 2017; Vollet-Neto et al., 2018). 
A perda de preciosos genes que evoluíram por milhões de anos é somente 
uma das mais perigosas consequências dessa prática propagada por alguns, 
com base, exclusivamente, no argumento econômico imediatista e em uma 
visão pouco aprofundada e errônea sobre “melhoramento genético”. O que 
há observado é que translocações homogenizam populações, diminuindo a 
diversidade genética de espécies e, por conseguinte, diminuindo suas chan-
ces de se adaptar a novas condições futuras (Nunes et al., 2008; Wenseleers 
et al., 2011; Jaffé et al., 2016). Outros problemas são a formação de híbridos, 
muitas vezes férteis, e que diminuem signifi cativamente a adaptabilidade e 
pode levar à extinção local ou global de uma espécie (Nascimento et al., 
2000; Goulson, 2003). A competição por sítios de nidifi cação e recursos ali-
mentares cada vez mais escassos também é outra enorme preocupação, 
porém o que talvez mais impactará diretamente a produtividade da atividade 
em curto prazo é a introdução e disseminação de doenças e parasitas. Esse 
último ponto é bastante importante, especialmente porque se sabe pouquís-
simo sobre doenças em abelhas-sem-ferrão (Díaz et al., 2016), mas que vem 
sendo trabalhado por vários grupos de pesquisa dentro e fora do Brasil (En-
gel et al., 2016; Menail et al., 2016). Embora ainda não se tenha um exemplo 
com consequências graves e diretas para os meliponicultores (Díaz et al., 
2016), exemplos com outros animais e, inclusive outras espécies de abelhas, 
são vastos na literatura (Goulson, 2003).

Um outro aspecto importante da conservação da biodiversidade de abelhas-
-sem-ferrão no Semiárido se enquadra nas discussões dos planos de manejo 
de Caatinga. Planos de manejo fl orestal sustentáveis são extremamente im-
portantes para a conservação (Brasil, 2008; Silva et al., 2008), mas as abe-
lhas-sem-ferrão têm demandas específi cas que devem ser contempladas, o 
que, em muitos casos, não é o observado nos planos aprovados pelos órgãos 
ambientais competentes. Um recurso imprescindível e escasso na Caatin-
ga são áreas de nidifi cação natural. Abelhas necessitam de árvores grossas 
para nidifi car, especialmente das espécies Commiphora leptophloeos (umbu-
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rana-de-cambão), Poincianella pyramidalis (catingueira), Myracrodruon urun-
deuva (aroeira), Amburana cearensis (amburana-de-cheiro), Spondias tube-
rosa (umbu), Sideroxylon obtusifolium (quixabeira), Anadenanthera colubrina 
(angico), Aspidosperma pyrifolium (pereiro), Schinopsis brasiliensis (braúna) 
(Martins et al., 2004) e não há qualquer indicação, nos planos de manejo 
acessados, sobre a necessidade de preservação das árvores que contenham 
ninhos de abelhas-sem-ferrão. Na Caatinga, não é grande o número de espé-
cies de plantas utilizadas pelas abelhas, mas são as mesmas que alcançam 
grande calibre e são mais exploradas, porém necessitam ser conservadas. 
Esse é um impasse que necessita ainda de muito debate, e esse evento é 
uma ótima oportunidade para se discutir esse assunto.

A importância de saber os nomes científi cos das espécies

Diferentemente da maioria dos outros insetos, a presença dessas abelhas 
é conhecida e muito valorizada pelas populações tradicionais e indígenas 
em todo o mundo (Crane, 1999; Ayala et al., 2013). Devido a essas peculia-
ridades, ao contrário do que se observa em outros casos, existe um enorme 
número de vernáculos populares (nome populares) para as espécies. Esses 
nomes diferem entre regiões e até mesmo em localidades próximas. Muitas 
vezes, o mesmo nome popular é utilizado para várias espécies, em outras a 
mesma espécie tem vários nomes populares. Esse é o caso, por exemplo, da 
manduri, que no Sul e Sudeste é o nome popular para a Melipona marginata, 
enquanto no Nordeste, pode ser utilizado para M. asilvai. Já a designação 
científi ca tem por objetivo ser única e universal, ou seja, não existem nomes 
iguais para espécies diferentes, cada espécie somente pode ter um nome 
válido e esse nome deve ser reconhecido em todo o mundo.

A correta identifi cação das abelhas é importante para evitar que os melipo-
nicultores multipliquem ninhos utilizando discos de cria de uma espécie e 
campeiras de outro grupo que apresenta semelhança morfológica. Tal fato 
é provável de acontecer no caso das abelhas canudos (Scaptotrigona spp.), 
cupiras (Partamona spp.) e uruçus (Melipona spp.) (ATC, observação pesso-
al). Além disso, essa identifi cação é fundamental para evitar a introdução de 
espécies não nativas em determinada região.

O impedimento taxonômico é ainda uma grande limitação e a academia tem 
uma enorme responsabilidade em fornecer a informação correta requerida 
pelos criadores (Oliveira et al., 2012). A reduzida quantidade de recursos, a 
limitação na formação de novos taxonomistas, a centralização da informação 
em grandes coleções e a difi culdade de divulgação das informações provo-
cam um impasse que ainda está longe de ser sanado. A correta identifi cação, 
revisões taxonômicas de importantes gêneros e a publicação de áreas de 
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distribuição conhecidas e previstas por modelos matemáticos ainda é peque-
na (Batalha-Filho et al., 2011; Carvalho et al., 2017; Giannini et al., 2017). 
Avanço tem sido observado, mas ainda há muito para fazer. Como nos casos 
já citados, o meliponicultor tem um papel preponderante no esforço em sanar 
essas limitações. A saída mais viável é a integração entre criador e cientista. 
Um belo exemplo dessa integração é o recente livro publicado sobre a abelha 
jandaíra: “A abelha jandaíra no passado, no presente e no futuro” editado pe-
los professores Vera Lúcia Imperatriz-Fonseca, Dirk Koedam e Michael Hrncir 
(Imperatriz-Fonseca et al., 2017).

Conclusão

Esse pequeno texto tem o intuito de instigar a comunidade a pensar na meli-
ponicultura como uma atividade sustentável, um modelo de desenvolvimento, 
capaz de conciliar a conservação da natureza e a proteção da biodiversidade. 
Nessa nova era geológica em que se vive, a conservação das abelhas como 
elementos-chave para garantia da qualidade de vida humana, passa, inva-
riavelmente, por sua utilização, capaz de gerar renda para as populações, 
enquanto elas prestam o serviço de polinização tão necessário. A conserva-
ção desses animais está sob a responsabilidade do ser humano e será com 
diálogo e união entre as diversas formas de conhecimento que se chegará ao 
desenvolvimento sustentável real. São ações individuais em escala local que 
moldam a conservação em escala global: as abelhas estão no centro dessa 
“batalha”.
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Potencial dos compostos 
bioativos da fl ora da Caa-

tinga na agroindústria

Márcia Vanusa da Silva1

Introdução

A Caatinga (do tupi: caa (mata) + tinga (branca) = mata branca) é o único bio-
ma exclusivamente brasileiro, o que signifi ca que grande parte do seu patri-
mônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. 
É um bioma adaptado às condições semiáridas e se localiza em oito estados 
do Nordeste e no norte de Minas Gerais, ocupando 11% do território nacional 
(844.453 km²). É o mais fragilizado dos biomas brasileiros. Cerca de 28 mi-
lhões de pessoas habitam essa região, tornando-a uma das mais densamen-
te povoadas entre aquelas de características climáticas similares no mundo. 
Parte desse contingente vive sob grande vulnerabilidade social e econômica. 
O elevado nível de desinformação sobre a Caatinga faz com que esse bioma 
não tenha o mesmo apelo que a Amazônia e a Mata Atlântica possuem dentro 
e fora do Brasil. Entre as diversas espécies da Caatinga, várias plantas são 
notoriamente consideradas como medicamentosas de uso popular, sendo 
utilizadas folhas, cascas e raízes (Forzza, 2012). Há uma grande riqueza de 
conhecimentos e práticas tradicionais que são transmitidas oralmente, de ge-
ração a geração. A maioria desses saberes ancestrais reside na memória das 
pessoas mais idosas e, poucas vezes, são registrados ou salvaguardados. 
Sem registro e visibilidade, boa parte desses conhecimentos corre o risco de 
desaparecer, já que sua continuidade depende da transmissão dos saberes 
dos mais velhos aos jovens. A vasta diversidade de tradições a ela associa-
das é apenas mais um refl exo deste imenso potencial, além de uma valiosa 
ferramenta no estudo e exploração de seus recursos. Desde 2002, Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) vem estimulando pesquisas de validação de 
plantas usadas há séculos, inclusive, as de origem Ameríndia (Organização 
Mundial da Saúde, 2013). Outrora muito rica em plantas medicinais, a Caatin-
ga teve sua fl ora drasticamente reduzida ao longo dos anos, o que contribuiu 
para uma intensa erosão genética e cultural de suas plantas nativas. Assim, 
torna-se evidente a necessidade de se empreender esforços para valorar 
as plantas e valorizar o seu uso tradicional, promovendo sua conservação e 
aproveitamento adequado.

Departamento de Bioquímica / Centro de Biociências/ Universidade Federal de Pernambuco/
UFPE e coordenadora do Núcleo de Bioprospecção da Caatinga - NBioCaat/INSA, marcia.
vanusa@ufpe.br.
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Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga 
(NBIOCaat)

O Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga (NBIOCaat) é uma 
rede de pesquisadores coordenada pelo Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa/MCTIC) e pela Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). O Nú-
cleo articula pesquisadores de diversas instituições de pesquisa científi ca no 
Brasil e no exterior para mapear moléculas bioativas nas plantas da região 
semiárida brasileira.

Os trabalhos do Núcleo estão voltados à busca de moléculas bioativas de 
plantas da Caatinga que têm despertado o interesse de pesquisadores em 
função de suas potenciais atividades biológicas, tais como antimicrobiana, 
tóxica e citotóxica, antitumoral, anti-infl amatória, cicatrizante, analgésica, in-
seticida natural, cosmética e alimentar o que resultará em uma nova concep-
ção de conservação e uso sustentável para toda a Caatinga, em contraponto 
à forte supressão vegetal à qual tem sido submetido o bioma, com quase 
50% de perda da sua área no Semiárido brasileiro. Outro aspecto importante 
se refere ao potencial de participação e de retorno social que o Núcleo vem 
empreendendo junto aos agricultores, cujas parcelas do bioma estarão sen-
do pesquisadas, possibilitando à comunidade campesina tornar-se sujeito da 
pesquisa.

Recentemente, pesquisadores do NBIOCaat elaboraram um catálogo com 
plantas medicinais nativas da Caatinga e seus respectivos usos, resgatando 
o saber popular e assegurando a correta identifi cação taxonômica das plan-
tas utilizadas pelas comunidades tradicionais. Cerca de 100 diferentes espé-
cies de plantas da Caatinga foram citadas pelos 240 informantes. O poder 
medicinal das plantas está sendo comprovado cientifi camente. Com o conhe-
cimento sobre as propriedades terapêuticas das plantas da Caatinga, será 
possível gerar renda e emprego com a constituição de uma cadeia produtiva 
a partir dessas espécies. O Ministério da Saúde apresentou, há alguns anos, 
a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no 
SUS, cuja implementação envolve justifi cativas de natureza política, técnica, 
econômica, social e cultural. Esta política atende, sobretudo, à necessidade 
de se conhecer, apoiar, incorporar e implementar experiências que já vêm 
sendo desenvolvidas na rede pública de muitos municípios e estados, en-
tre as quais destacam-se aquelas no âmbito da Fitoterapia. Ampliar a oferta 
de fi toterápicos derivados da fl ora da Caatinga, por intermédio de farmácias 
públicas com manipulação de fi toterápicos, poderia atender a demanda e 
as necessidades locais, respeitando a legislação pertinente às necessidades 
do SUS na área, além de resgatar e valorizar o conhecimento tradicional e 
promover a troca de informações entre grupos de usuários, detentores de 
conhecimento tradicional, pesquisadores, técnicos, trabalhadores em saúde 
e representantes da cadeia produtiva de plantas medicinais e fi toterápicos.
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Algumas pesquisas

Pesquisadores do NBIOCaat comprovaram o potencial de mais plantas do 
Semiárido na produção de fármacos. Neste estudo, foi comprovada a ação 
dos óleos essenciais extraídos das folhas de três plantas encontradas na re-
gião contra Candida albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis e C. Tro-
picalis, patógenos causadores da candidíase (Costa et al., 2017). As investi-
gações foram realizadas utilizando as espécies jatobá (Hymenaea courbaril), 
bálsamo (Myroxylum peruiferum) e o lacre (Vismia guianensis). A pesquisa 
também mostrou que um total de 62 compostos foram identifi cados nos óleos 
essenciais, sendo os sesquiterpenos (agentes de defesa) os mais represen-
tativos. Os compostos trans-cariofi leno, cadineno e óxido de cariofi leno foram 
encontrados nas três espécies, sendo que tais substâncias apresentam ação 
antimicrobiana contra candidíase.

Todos os anos, cerca de 50 milhões de casos de dengue são registrados no 
mundo, sendo que 500 mil são considerados graves e 21 mil resultam em 
morte. Mesmo afetando mais de 120 países, ainda é considerada uma ma-
zela negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O mosquisto 
Aedes aegypti é considerado vetor de doenças graves como a dengue, a 
febre amarela, a febre zika e a chikungunya.

A recente associação do vírus zika com os recentes casos de microcefalia 
tem mobilizado a sociedade e a comunidade científi ca para o combate ao 
mosquito. O controle das suas populações é considerado, emergencialmen-
te, assunto de saúde pública. Atualmente, a única forma de prevenção da 
doença é o combate aos mosquitos, eliminando os criadouros de forma co-
letiva, com participação comunitária, e o estímulo à estruturação de políticas 
públicas efetivas para o saneamento básico e o uso racional de inseticidas.

Em busca de alternativas para contribuir no combate de A. aegypti, pesqui-
sadores do NBIOCaat publicaram dois artigos utilizando óleos essenciais da 
umburana ou umburana-de-cambão (Commiphora leptophloeos), planta am-
plamente distribuída em todo o domínio da Caatinga, e da cutia (Eugenia bre-
joensis), espécie da família da pitangueira e goiabeira. A atividade do óleo es-
sencial contra o mosquito é considerada efi caz quando alcança a mortalidade 
de 50% de um grupo de animais de teste. A dose utilizada na pesquisa foi de 
99,4 ppm (parte por milhão). A proposta é desenvolver um biopesticida com 
compostos de plantas da Caatinga que possam contribuir para amenizar um 
problema tão urgente hoje na sociedade brasileira com inovação no combate 
à dengue em que o controle químico com inseticidas é uma das metodologias 
mais adotadas, porém o seu uso indiscriminado tem favorecido a resistência 
dos mosquitos ao procedimento.
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Outro estudo foi realizado como alternativa para combater as larvas de A. 
aegypti em que foi concluído que a ação de óleos essenciais extraídos da 
semente de Syagrus coronata, conhecida como licuri, uma espécie da famí-
lia Arecaceae (família das palmeiras), foi considerada moderada. Os óleos 
demostraram ser capazes de exterminar até 50% (dose letal 50 = DL50) das 
larvas dos mosquitos nos testes, com uma dose de 21,07 ppm (Santos et 
al., 2017). Na pesquisa, também foram testados os componentes majoritá-
rios do óleo essencial: os ácidos octanoico, decanoico e dodecanoico, os 
quais mostraram atividade larvicida (DL50) de 51,78, 24,01 e 19,72 ppm, 
respectivamente. Os próximos passos serão elaborar uma formulação está-
vel contendo o óleo essencial das sementes do licuri e do ácido dodecanoico 
e testá-la novamente. Além disso, estas formulações serão avaliadas contra 
outros organismos, tais como peixes, insetos e contra células animais, para 
garantir a seguridade da formulação. A ideia é desenvolver um biopesticida 
com compostos de plantas endêmicas da Caatinga.

Neste contexto, um biopesticida ainda não explorado pode contribuir signifi -
cativamente para a eliminação dos mosquitos transmissores e, consequente-
mente, na redução dos casos de doenças como a dengue, a febre amarela, o 
zika vírus e a febre chikungunya.

Outra pesquisa investigou a atividade antimicrobiana do azeite e do óleo es-
sencial extraídos de amêndoas maduras do licuri contra 16 cepas, ou seja, 
variações (isolados) de Staphylococcus aureus, bactéria que está presente 
em infecções, feridas e que faz parte da microbiota da pele.

O estudo comprovou que tanto o azeite como o óleo essencial foram capazes 
de “matar” os microrganismos em concentrações menores que os controles 
(antibióticos comerciais). Esta é a primeira vez que a propriedade anti-Sta-
phylococus do azeite e do óleo essencial é relatada. É um dado importante 
para uma palmeira nativa do Semiárido porque pode agregar valor à matéria-
-prima (amêndoa) e abre uma perspectiva para desenvolvimento de arranjos 
produtivos com esta espécie. A pesquisa também mostrou que, na composi-
ção do azeite do licuri, é possível encontrar ácidos graxos saturados (ácido 
láurico) e insaturados (ácidos oleico e linoleico) similares ao azeite extraído 
do coco-da-praia. Estes tipos de ácidos são utilizados como fonte de energia 
para o funcionamento de nosso corpo, considerados como “gorduras boas”.

Usos tradicionais do licuri

O licuri é uma planta com diversas utilizações, sobretudo em comunidades 
tradicionais do Semiárido. A partir das suas folhas, é possível a fabricação 
artesanal de utensílios domésticos (vassouras, espanadores, etc.). Sua 
amêndoa também é utilizada para produção de doces, licores e do leite de 
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licuri, especialidade da cozinha sertaneja. Os resíduos da extração do óleo 
da amêndoa são empregados na alimentação animal. Já na medicina tradi-
cional, relatos mostram que a água extraída do coquinho verde é utilizada 
para aliviar conjuntivite e o azeite extraído da amêndoa madura é utilizado 
como anti-infl amatório.

Perspectivas

Espera-se que os resultados científi cos obtidos com a criação do Núcleo de 
bioprospecção para promover a conservação da Caatinga também contribu-
am para o estabelecimento de políticas de desenvolvimento científi co e de 
inovação tecnológica, a partir do potencial fl orístico do Semiárido brasileiro. 
Demonstrar a importância e a aplicação terapêutica dos produtos naturais da 
Caatinga poderá, de alguma forma, despertar a sociedade brasileira para a 
importância de preservar e de utilizar os diversos recursos vegetais do bioma 
de forma sustentável.
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Experiências do Projeto Biomas no 
bioma Caatinga

Gustavo Ribas Curcio1, Annete Bonnet1

Introdução

O Projeto Biomas surgiu em função das lacunas abertas pela discussão e 
estabelecimento do Código Florestal Brasileiro – Lei 12.651/12, sobretudo 
aquelas que se encontram relacionadas às Áreas de Preservação Permanen-
te e à Reserva Legal. Devido ao fato de a árvore ser um elemento que pode 
ser aplicado tanto à preservação como à produção, o projeto pôde direcionar 
suas pesquisas de forma equilibrada, atendendo a três segmentos distintos 
da propriedade rural: Área de Preservação Permanente - APP, Área de Re-
serva Legal – ARL e Área de Sistema de Produção - ASP.

Assim, a partir do ano de 2010, foi estabelecida uma sólida parceria entre a 
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e a CNA – Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do Brasil, entidades que agregaram inúme-
ras outras parcerias e, assim, materializaram o Projeto Biomas.

Estado da Arte

Como as demais fi totipias fl orestais encontradas no Brasil, a Caatinga é uma 
fl oresta extremamente biodiversa e que, certamente, diante de um manejo 
fl orestal consciente, pode conferir inúmeras possibilidades que garantam me-
lhor qualidade de vida às populações regionais daquele bioma.

Embora não seja o maior em área, a Caatinga é um bioma especial, pois se 
trata do único genuinamente brasileiro, com cerca de 826.453 km2 (Brasil, 
2018), abrangendo áreas em dez estados brasileiros, dentre estes Piauí, Ce-
ará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, 
Minas Gerais e Espírito Santo (Bakke et al., 2010).

Neste bioma, as relações ambientais ocorrem sob forte imposição do clima 
com características semiáridas, circunscrita por áreas de clima mais úmido 
(Sampaio, 2010), onde se verifi ca distribuição desigual de chuvas no tempo 
e no espaço, por áreas com intensa insolação e, sobretudo, pela presença 
de severas secas recorrentes, fato que segundo Ab’Saber (2003), traz os 
maiores problemas para o meio rural deste bioma. Neste contexto, existem 
os enclaves altitudinais com expressiva extensão territorial, onde se tem o 
abrandamento dos elementos climáticos em direção aos regimes de maior 
umidade.

Embrapa Florestas, gustavo.curcio@embrapa.br.
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A cobertura vegetal do tipo fl orestal possui características especiais com forte 
adaptação à defi ciência hídrica como caducifolia, suculência, acúleos e es-
pinhos entre outros, além de, localmente, possuir plantas adaptadas a solos 
salinos - halófi tas.

A dualidade ‘clima e solo’ determina altas taxas de endemismo para os com-
ponentes arbóreo/arbustivo do bioma, praticamente com uma correspondên-
cia equivalente a 1/3 da totalidade (Santana, 2011).

Embora o Bioma Caatinga não possua a diversidade arbórea exuberante de 
alguns outros biomas, ainda assim, conforme Rizzini (1997), é excessiva-
mente heterogêneo quanto à fi sionomia e à estrutura, o que, conciliado a 
elementos como solos, clima e relevo, promove grande diversidade ambien-
tal. Isto gera diferentes cenários de desenvolvimento local, requerendo uma 
atenção especial quanto à dinâmica de uso do solo (Riegelhaupt et al., 2010), 
fato preponderante para se promover a diversifi cação de sistemas nas pro-
priedades rurais por meio do componente arbóreo.

Embora a fl oresta deste bioma seja diversa, o principal produto obtido daí é 
a lenha (Pareyn, 2010). Raríssimas são as situações em que se observa o 
manejo da vegetação para a retirada racional do produto. Em sua maioria, a 
lenha provém de sistemas extrativistas, os quais, ao longo dos anos, deter-
minam o raleamento de espécies, com subsequentes perdas genéticas. Sem 
dúvida, é um bioma muito ameaçado quanto às suas identidades naturais, 
sobretudo, no que concerne às suas funcionalidades ecológicas.

Assim como nos demais biomas, a cobertura vegetal arbórea se encontra 
generalizadamente degradada, com regiões que apresentam alto grau de 
devastação. Ocorre, assim, redução do potencial de produção de bens e ser-
viços, menor proteção dos cursos d´água, e consequente miséria e êxodo 
rural (Maia, 2012). Deve-se ter em conta que a diversidade abiótica, revela-
da pelas distinções climáticas e pedológicas, assim como ações antrópicas 
diferenciadas, tanto em tipo como em intensidade, chancelam a nominação 
Caatingas brasileiras (Andrade-Lima, 1981).

Prolongadas estiagens retratam-se fortemente nos sistemas produtivos ru-
rais do bioma, incorrendo em refl exos econômicos e sociais negativos. A pe-
cuária é a atividade básica nas áreas rurais, tendo-se, em alguns locais, a 
renda dos agricultores familiares sido complementada com extrativismo, por 
exemplo, do umbu – Spondias tuberosa Arruda (Drumond et al., 2016), além 
da carnaúba – Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore, licuri – Syagrus corona-
ta (Marc.) Becc. e buriti – Mauritia fl exuosa L.f., todas classifi cadas como im-
portantes produtos fl orestais não-madeireiros (Pareyn, 2010). Segundo este 
autor, na linha de produtos fl orestais, há um potencial econômico na Caatinga 
muito grande a ser devidamente explorado dentro dos grupos madeireiros e 
não-madeireiros, tais como apícolas, medicinais, óleos, ceras e ornamentais.
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Assim, mesmo a despeito das numerosas possibilidades de concepção de 
sistemas produtivos com espécies arbóreas nativas, genericamente, obser-
vam-se poucas iniciativas em propriedades rurais, colaborando para a per-
petuação do quadro de pobreza, que se caracteriza também pelas poucas 
alternativas para o agricultor local.

Estruturação do Projeto Biomas

Acreditando no potencial plural de bens e serviços que o componente arbó-
reo pode e deve proporcionar às propriedades rurais brasileiras, a partir do 
ano de 2010, o Projeto Biomas iniciou os seus trabalhos buscando parcerias 
com institutos de educação, pesquisa e transferência de tecnologia e infor-
mação em todos os biomas brasileiros.

Para sua execução, em cada bioma, grande esforço foi feito no sentido de 
consolidar parcerias com diferentes instituições, tanto em âmbito federal 
como estadual, envolvendo, assim, universidades federais, estaduais, insti-
tutos de pesquisas estaduais, ONGs, entre outras. Também foram seleciona-
das propriedades para a realização de diagnósticos de solo e vegetação, e 
para a implantação das pesquisas com as espécies arbóreas. Neste sentido, 
cabe destacar o grande apoio dado pela Federação de Agricultura e Pecuária 
do Estado do Ceará, a qual desencadeou uma série de ações que facilitaram 
a implantação e condução do projeto naquele estado, desde as primeiras 
ações no ano de 2012, quando o projeto iniciou no Bioma Caatinga.

O projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas com o componente ar-
bóreo dentro da propriedade rural brasileira, procurando dar maior grau de 
pluralização às áreas de sistema de produção (ASP), trazendo, assim, bene-
fícios sociais e econômicos ao produtor rural. Ao mesmo tempo, por possuir 
uma estruturação de pesquisa voltada a atender demandas da legislação am-
biental brasileira, em especial do Código Florestal Brasileiro - Lei 12.651/12, 
os experimentos foram conduzidos no anseio de atender as necessidades 
para defi nição de composição, delineamento, implantação e monitoramento 
em Área de Preservação Permanente (APP) e em Área de Reserva Legal 
(ARL).

É importante citar que, a despeito das condições climáticas, algumas ou-
tras difi culdades foram percebidas ao longo do tempo, todas superadas em 
função do árduo trabalho desenvolvido com as parcerias naquele estado. 
De qualquer forma, fi ca aqui o registro de que o principal obstáculo, senão 
restrição, encontrado pelo projeto foi a obtenção de mudas arbóreas de quali-
dade, fato bastante preocupante, tendo em conta que constituem a base para 
estabelecer plantios por parte do produtor rural.
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No sentido de concretizar os plantios referentes à rede experimental, o Pro-
jeto Biomas teve que formar a sua própria equipe de coleta de sementes, 
bem como implantar, no Município de Quixadá, um viveiro de mudas nativas. 
Destaca-se que esta ação só foi possível em virtude da parceria estabelecida 
com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Cam-
pus Quixadá.

Cenários de pesquisa

Assim como nos demais biomas, a estrutura de pesquisa do Projeto Biomas 
na Caatinga possui confi guração diagnóstica (solo e fl ora) e experimental 
(plantios com o componente arbóreo considerando tipos de solos). Assim, 
para concretizar as ações, duas propriedades foram escolhidas no Ceará: 
Fazenda Triunfo, propriedade do Sr. Roberto Wellington Ribeiro Gomes, Mu-
nicípio de Ibaretama (pesquisa experimental) e a propriedade da Sra. Maria 
Luiza de Queiroz, Município de Quixadá (pesquisa diagnóstica de referência). 
Na primeira propriedade, foram implantados os plantios experimentais com 
destaque para o componente arbóreo, gerando uma rede de pesquisa dire-
cionada à obtenção de resultados que possam satisfazer anseios presentes 
em sistemas de produção e de preservação, inclusive, para a Reserva Legal. 
Fundamental enfatizar que vários outros proprietários da região disponibiliza-
ram, gentilmente, suas terras para a realização das pesquisas. No entanto, 
apenas duas foram selecionadas com o objetivo de concentrar trabalhos para 
a diminuição de custos.

Em função do clima semiárido, as espécies arbóreas utilizadas foram predo-
minantemente nativas, portanto, todas com forte adaptabilidade ao clima e 
solos daquela região. Os subprojetos envolveram em torno de 30 espécies 
arbóreas, as quais se encontram distribuídas em 19 experimentos.

Grande parte dos experimentos instalados, relativos à APP, ARL e ASP, bus-
ca alcançar informações pertinentes ao grau de desenvolvimento de arbóre-
as nativas frente a variadas confi gurações, a exemplo, variações de fertilida-
de, de espaçamento, de consorciação entre espécies, tipos de cobertura de 
solo e respectivas efi ciências para manutenção de umidade no solo, entre 
outras. Especifi camente, para a condição de APP, houve a preocupação de 
se evidenciar os graus de desenvolvimento de diferentes espécies arbóreas 
nativas com mudanças nas características dos solos, no caso de Planosso-
lo para Vertissolo, ambos com características acentuadas de hidromorfi smo. 
Ainda em APP, atenção especial foi dada às técnicas que possam acelerar a 
regeneração natural, tendo em conta a importância da cobertura vegetal ciliar 
e o alto grau de devastação desta no bioma Caatinga.
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Para as condições de Reserva Legal, os experimentos se ocuparam em gerar 
informações básicas relacionadas ao uso de arbóreas nativas, muitas delas 
ainda inexistentes, tais como variações de fertilidade, espaçamento ideal, 
considerando, sempre, o potencial de capitalização do produtor em meios 
diversifi cados, sem desconsiderar as funcionalidades ecológicas do meio.

Para as condições de ASP, houve maior diversifi cação experimental, tendo 
em conta a ingressão de elementos dos sistemas agrícolas e da pecuária em 
consórcio com o elemento arbóreo. Transversalmente, houve a preocupação 
de se avaliar outros componentes, tais como aplicação de palha de carnaúba 
como retentor de umidade, busca de diferenciais de rendimento distintos com 
aplicação de hidrogel, entre outros.

Fato importante a ser salientado foram as pesquisas feitas visando o contro-
le de uma planta com altíssimo potencial de invasão para as condições do 
bioma – Cryptostegia madagascariensis Bojer (Apocynaceae). Cabe explici-
tar que esta planta já se encontra em vários estados da Caatinga, trazendo 
sérios prejuízos econômicos e ambientais, pois, em campo, espalha seus 
ramos por sobre outras plantas, proporcionando supressão de luz e, assim, 
determinando em distintos espaços de tempo, a morte dos indivíduos que 
servem de suporte. Estas plantas foram identifi cadas pelos autores deste 
trabalho em diferentes condições ambientais e mais especifi camente, no que 
se refere a solos, demonstrou alta capacidade de adaptação a diferentes 
características. Assim, a espécie foi identifi cada habitando solos rasos e pe-
dregosos (Neossolos Litólicos e Neossolos Regolíticos), profundos (Argisso-
los, Luvissolos e Cambissolos), férteis ou não (eutrófi cos e distrófi cos), com 
presença de argilas expansíveis (Vertissolo ou outras classes de solos com 
caráter vertissólico) ou não, com caráter hidromórfi co (Gleissolos ou outras 
classes de solos com este caráter), inclusive, em solos com elevados teores 
de sódio trocável (Planossolo Nátrico).

Considerações fi nais

A conjugação das condições mais restritas do Bioma Caatinga para o suces-
so da pecuária e da agricultura nas propriedades rurais, com a alta diversi-
dade em espécies arbóreas nativas, abre ampla possibilidade de proceder à 
introdução da árvore no ambiente rural, tornando essa ação uma forma de 
pluralizar a produção no citado bioma.

Contudo, pesquisas devem ser acentuadas, principalmente, para direcionar 
confi gurações de plantio que considerem maior rendimento econômico, alia-
do às funcionalidades ambientais. Neste quesito, por causa das suas possibi-
lidades de uso, a estruturação da ARL pode ser um caminho a ser investigado 
com maior rigor científi co.
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A carência de fl orestas fl uviais robustas, diversas e efetivas quanto às suas 
funções ecológicas, em função da alta devastação efetuada pelas socieda-
des regionais, é uma realidade. Assim, abre-se também um pressuposto im-
portante para a pesquisa no sentido de buscar por espécies adaptadas às 
plurais características dos solos que ladeiam os rios do bioma.
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Desafi os e oportunidades 
para produção de semen-
tes fl orestais
Juliana Müller Freire1, Fatima C.M. Piña-Rodri-
gues2

A frase “quem planta árvores o faz por amor, por temor ou por dinheiro”, do 
Prof. Antonio Higa da Universidade Federal do Paraná, sintetiza as oportu-
nidades para produção de sementes e mudas fl orestais no Brasil. Por amor, 
incluem-se todos aqueles conscientes da beleza e dos benefícios gerados 
pela natureza que resolvem refl orestar suas propriedades. Por dinheiro, 
aqueles que plantam, pois colhem algum benefício econômico, direto (pro-
dutos madeireiros e/ou não madeireiros) ou indireto (ecoturismo, bem-estar 
animal), ou que recebem algum tipo de incentivo pelo plantio. E, por temor, 
se inserem aqueles obrigados pela legislação a plantar, seja para mitigação 
e compensação de danos ambientais (implantação de atividades potencial-
mente poluidoras; supressão de vegetação nativa), ou devido ao consumo 
de produtos fl orestais (reposição fl orestal) ou para recomposição de áreas 
protegidas (área de preservação permanente, reserva legal).

Um bom exemplo de “plantio motivado pelo dinheiro” ocorreu no período de 
20 anos (1966-1986) em que vigoraram políticas federais de estímulo ao re-
fl orestamento, logo após a promulgação do Código Florestal (Lei 4.771/65). 
Dentre estes instrumentos legais, podem ser citadas a Lei de Incentivos Fis-
cais (Lei 5.106/66)3, a Política de Incentivo ao Refl orestamento em Pequenos 
e Médios Imóveis Rurais (Repemir), o Programa de Refl orestamento com 
Algarobeira no Nordeste Semiárido (Projeto Algaroba), dentre outros. Como 
resultado dos programas de incentivo fi scal, as fl orestas plantadas passaram 
a suprir, de forma crescente, a demanda da indústria de celulose e papel e, 
posteriormente, de outros segmentos importantes tais como a produção de 
painéis, siderurgia e secagem de grãos (Moreira et al., 2017).

1Embrapa Agrobiologia; 2 Universidade Federal de São Carlos, juliana.muller@embrapa.br.

3De acordo com a Lei de Incentivos Fiscais, as empresas que plantassem 10.000 árvores/ano 
poderiam abater até 50% do imposto de renda com as importâncias comprovadamente aplica-
das em refl orestamentos.
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Ao fi nal do período de vigência dos Incentivos Fiscais, o Brasil tinha quase 
6 milhões de hectares plantados, principalmente por espécies fl orestais de 
interesse silvicultural como Eucalyptus e Pinus (Bacha, 2006), sendo hoje 
considerado o país com a nona maior área refl orestada do mundo, com 7,84 
milhões de hectares plantados e com um dos maiores índices de produtivida-
de de eucalipto (Indústria Brasileira de Árvores, 2017). O eucalipto, que em 
1965 produzia cerca de 10 m3/ha/ano passou para valores de produtividade 
que chegam a 50 m3/ha/ano, em função, principalmente, do clima favorável 
e do grande investimento em melhoramento e pesquisa fl orestal (Sociedade 
Brasileira de Silvicultura, 2006).

Por outro lado, 76% dos 267 milhões de metros cúbicos de madeira consumi-
da provinham do corte de fl orestas nativas (Bacha, 1991) e, assim, a vigência 
do incentivo fi scal exerceu pouca infl uência na produção das espécies fl ores-
tais nativas (Piña-Rodrigues et al., 2007). Em cerca de 92% das áreas planta-
das, foram utilizadas espécies de Pinus e de Eucalyptus, enquanto apenas 8% 
foram ocupados por outras espécies nativas, estimados em torno de 326 mil 
hectares (Sociedade Brasileira de Silvicultura, 2006; Amata, 2009) (Figura 1).

Figura 1. Proporção das espécies utilizadas nas áreas plantadas no Brasil.

Fonte: Amata (2009).

Paralelamente, o que se observou no cenário nacional foi a degradação das 
matas nativas, gerando uma preocupação nacional em relação à preserva-
ção, já iniciada desde os anos 70. A partir dos anos 80, com o aumento da 
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conscientização sobre os problemas ambientais e, principalmente, devido às 
leis ambientais seguindo o princípio do “poluidor-pagador”1, observou-se maior 
demanda pela recuperação de áreas degradadas com espécies nativas e de 
outras atividades de cunho conservacionista. Dentre estas legislações/políticas 
que de forma direta ou indireta obrigam a plantar e tem o potencial de gerar 
demanda por sementes e mudas fl orestais nativas, inserem-se os instrumentos 
apresentados na Figura 2.

- Reposição fl orestal: a reposição fl orestal, prevista já no primeiro Código Flo-
restal de 1934, tem como principal objetivo compensar diretamente a utilização, o 
consumo e a transformação da matéria-prima ou subproduto de origem fl orestal 
utilizado nas diferentes atividades desenvolvidas para o bem-estar da população 
humana. Esta compensação deve ser feita através do plantio fl orestal para gera-
ção de estoque ou recuperação de cobertura fl orestal no estado de origem da ma-
téria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies, preferencialmente, nativas.

Figura 2. Principais instrumentos legais ambientais que contribuíram historicamente com o aumento 
da demanda por sementes e mudas fl orestais e mudanças na área ambiental. 
Fonte: Adaptado de Freire et al. (2017).

1Este princípio não traz consigo a ideia de que “se pago posso poluir ou poluo, pois estou pagando 
ou mesmo pago para evitar a contaminação”, mas busca evitar a ocorrência de danos ambientais 
(caráter preventivo) ou, caso ocorrido o dano, visa sua reparação (caráter repressivo) (Ferrari, 2016).
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Os consumidores de matéria-prima fl orestal têm, na reposição, uma das 
maneiras de assegurar os seus próprios estoques futuros, gerando novas 
fl orestas que abastecerão suas unidades industriais, além de contribuir forte-
mente para a conservação do meio ambiente. Em 2006, iniciou-se, de forma 
gradual, a transferência da gestão dessas ações para os órgãos estaduais. 
Entretanto, de modo geral, os governos estaduais têm sido tímidos no incen-
tivo ao refl orestamento. Em Minas Gerais e no Paraná, as ações se resumem 
apenas na doação de mudas e insumos e na prestação assistência técnica. 
Em outros estados, como São Paulo, estes órgãos repassam essas atribui-
ções às organizações civis sem fi ns lucrativos, a exemplo das associações 
de reposição fl orestal, que produzem ou compram mudas e as distribuem 
para os fazendeiros (Bacha, 2005).

- Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) – teve um marco fundamen-
tal na cobrança pela mitigação de impactos ambientais e degradação do meio 
ambiente, reunindo punições relacionadas aos mais diversos crimes ambien-
tais cometidos à fl ora e à fauna. Em casos de crimes envolvendo a supressão 
da vegetação nativa, a possibilidade de fi rmar o Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o autuado, envolvendo o Ministério Público, viabilizou, 
durante muito tempo, a restauração de áreas degradadas. Exemplo de um 
Programa de produção de sementes e mudas fl orestais iniciado a partir de 
um TAC é o Programa Arboretum, implantado com recursos provenientes 
de um TAC fi rmado no dia 05 de dezembro de 2011, pelo Ministério Público 
do Estado da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça Regional Ambiental 
de Teixeira de Freitas, com as empresas Suzano Papel e Celulose S/A e 
Fibria Celulose S/A (http://programaarboretum.eco.br/historico/). Mais recen-
temente, se concretizou a conversão da multa em prestação de serviços de 
preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, podendo ser feita 
diretamente entre o autuado e o Ibama, conforme consta no Decreto 9179/17. 
A conversão da multa não desobriga o autuado do dever de reparar os danos 
decorrentes das infrações que resultaram na autuação. Cabe ressaltar a im-
portância do Decreto 6154, de 22 de julho de 2008 que regulamentou a Lei de 
Crimes Ambientais e criou maior segurança jurídica para a cobrança de uma 
série de leis ambientais, incluindo a obrigatoriedade de recuperação das ARL 
e de APP previstas pelo Código Florestal.

- Compensação Ambiental (Lei 9985/2000) – O Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (SNUC) estabelece, em seu artigo 36, a exigência 
de que o licenciamento de empreendimentos com signifi cativo impacto am-
biental seja obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidades de 
conservação de proteção integral2. O mecanismo da Compensação Ambien-

2O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta fi nalidade não pode ser 
inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento.
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tal ou medida compensatória tem uma origem histórica associada, principal-
mente, aos grandes projetos do setor elétrico brasileiro, em especial àqueles 
situados na Amazônia, e surgiu como uma forma de criação de uma área de 
proteção destinada, ao menos, a servir de testemunho das características 
do ambiente original degradado pela atividade licenciada (Faria, 2008). Para 
garantir a efetiva aplicação dos recursos da Compensação Ambiental em sua 
fi nalidade, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)/Ibama lançaram mão de um 
artifício: o montante arrecadado como Compensação Ambiental não entra na 
conta única dos tesouros federal, estadual ou municipal, sendo diretamen-
te utilizado dentro das UC. Em 2005, o Fundo Nacional de Compensação 
Ambiental (FNCA) foi criado pelo MMA, juntamente com a Caixa Econômica 
Federal (CEF). Esse fundo recebe os montantes oriundos da aplicação do 
mecanismo da Compensação Ambiental, destinados a investimentos na re-
cuperação e consolidação de áreas protegidas. Recentemente, no Estado do 
Rio de Janeiro, o Inea, em parceria com o Funbio, conseguiu reunir recursos 
de várias medidas compensatórias para viabilizar a implantação de um pro-
grama de conservação de espécies da fl ora endêmicas e ameaçadas (Inea, 
2017).

- Compensação Florestal – a compensação fl orestal ou medida compen-
satória se refere à supressão de vegetação nativa em áreas urbanas. Essa 
compensação é defi nida por legislações municipais que versam sobre o corte 
e a poda de árvores e determinam regras para quantifi car as medidas com-
pensatórias a serem cumpridas.

- Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/12) ou “Novo Código 
Florestal” – exige a recomposição de áreas de reserva legal (ARL) e de áre-
as de preservação permanente (APP) nas propriedades rurais, dentre outras 
coisas. Esta já era uma exigência antiga pelo Código 4771/65 que nunca che-
gou a ser cumprida por inseguranças jurídicas. Em 22 de julho de 2008, com 
a publicação do Decreto 6154/08 que regulamentou diversos pontos da Lei de 
Crimes Ambientais, a lei pode ser cobrada. Entretanto, houve uma resistência 
do setor ruralista e se iniciou uma longa fase de discussão no Congresso que 
culminou com a aprovação do “Novo Código Florestal”. Com a nova lei, as 
áreas a serem restauradas em ARLs e APPs reduziram de 50 milhões de hec-
tares (Mha) para 21 Mha (16 Mha em ARLs, e 5 Mha em APPs) (Soares-Filho 
et al., 2014). Atualmente, está em fase de cadastramento das propriedades 
rurais e o prazo fi nal para os proprietários rurais se inscreverem no Cadastro 
Ambiental Rural já sofreu duas prorrogações (31/12/17) e (31/05/18). A pro-
messa é que quem não fi zer o CAR, fi cará impedido de participar dos progra-
mas do Governo Federal de apoio à produção rural, acesso ao crédito rural e 
ao seguro agrícola. Ao se inscrever no CAR, o proprietário deverá aderir ao 
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PRA (Programa de Regularização Florestal), que inclui o projeto de recom-
posição das áreas degradadas de ARL e APP da sua propriedade. Para isso 
será fi rmado um Termo de Compromisso com o órgão estadual. Para que isso 
funcione, entretanto, os estados devem aprovar seus PRAs para estabelecer 
regras que nortearão o processo de regularização (Lima, 2016).

- Política Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG) 
– diante do desafi o da implementação da Lei n° 12.651, de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, o Governo Federal 
instituiu a Política Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa, conheci-
da como PROVEG, por meio do Decreto nº 8.972, de 23 de janeiro de 2017. 
O principal instrumento de implementação da PROVEG é o Plano Nacio-
nal de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), lançado por meio da 
Portaria Interministerial nº 230, de 14 de novembro de 2017. O objetivo do 
Planaveg  é ampliar e fortalecer as políticas públicas, incentivos fi nanceiros, 
mercados, boas práticas agropecuárias e outras medidas necessárias para a 
recuperação da vegetação nativa de, pelo menos, 12,5 milhões de hectares 
até 2030, principalmente em áreas de preservação permanente (APP) e de 
reserva legal (ARL), mas também em áreas degradadas com baixa produti-
vidade.

Todo este arcabouço histórico de políticas públicas evidenciam a ação do-
minante no Brasil da criação de leis, decretos e normas para alavancar o 
setor fl orestal. Contudo, a experiência deixa claro que é preciso estabelecer 
mecanismos fi nanceiros de suporte, tais como créditos e incentivos. Estes 
devem ter caráter provisório ou temporal e que sirvam para estabelecer as 
bases iniciais de um sistema produtivo, mas não sua sustentação econômica 
de largo prazo, a qual deve ser resultante da prática silvicultural.

Panorama geral da produção de sementes nativas pelas Re-
des de Sementes

No Brasil, de 1969 a 1975, predominou a importação de sementes exóticas, 
contudo, a partir de 1976, com a criação da Comissão Nacional de Sementes 
e Mudas (Ferreira, 1993), houve a formulação de parâmetros técnicos de 
qualidade e o aumento da produção melhorada, em especial de Eucalyptus e 
Pinus (Piña-Rodrigues et al., 2015). A produção de sementes nativas teve im-
pulso de 1980 a 1983 com os Programas Repemir e Floram (1980-1989) que 
se destacaram no Estado de São Paulo, capitaneados pelo Instituto Florestal 
de São Paulo e que evidenciou a demanda por espécies nativas produtoras 
de madeira (Ferreira, 1993). Até 1989, o Instituto Florestal era um dos maio-
res produtores nacionais de sementes nativas, com 2,4 toneladas e com pico 
de produção em 1984-1985, quando atingiu 4,4 toneladas/ano.
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Com o fi m dos programas governamentais, somente no fi nal dos anos, se reto-
mou a produção de sementes nativas e entre 1999 e 2001 foram lançados dois 
editais pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) para apoio à implan-
tação de Redes de Sementes Florestais (Editais 04-2000 e 01-2001). Como 
resultado, foram criadas oito Redes: duas na Amazônia, uma na Caatinga, três 
na Mata Atlântica, uma no Pantanal e uma no Cerrado (Piña-Rodrigues et al., 
2015). Após o período de apoio do governo, não houve mais nenhum tipo de 
fi nanciamento, e muitas Redes tiveram suas ações reduzidas ou suspensas e 
apenas quatro delas se mantêm em funcionamento.

A partir das redes, a produção de sementes nativas no Brasil tornou-se uma ati-
vidade, substancialmente, de base familiar e comunitária (Freire et al., 2017). As 
Redes de Sementes têm a proposta de reunir organizações públicas e privadas 
com a fi nalidade de cooperar para aumentar a oferta de sementes de espécies 
fl orestais nativas e promover a governança destes atores locais de base familiar.

Ao longo dos últimos 15 anos, outras Redes de Sementes Nativas surgiram 
como a Rede de Sementes do Xingu, Rede de Sementes do Sul da Bahia 
(Programa Arboretum), Rede Mata Atlântica de Sementes e Mudas Florestais 
(Remas), Rede de Sementes do Vale do Ribeira (Almeida, 2018), Cerrado de 
Pé – Associação de Coletores de Sementes, Rede de Sementes da Represa 
Hidrelétrica de Jirau (Sscmidt et al., 2018), Rede de Sementes do Apuí, Rede 
de Sementes do Projeto de Integração do São Francisco (Núcleo de Ecologia e 
Monitoramento Ambiental, 2015), Rede de Sementes do Portal (Tabela 1). En-
tretanto, algumas também tiveram suas atividades suspensas pela falta de de-
manda ou apoio como as redes Caparaó, Amazônia Meridional e Sul, ou pela 
fusão de outras como a Rede RioEsBa e Rio-São Paulo originando a Remas.

Atualmente, estão em funcionamento treze Redes de Sementes, das quais 
cinco tiveram origem com projeto do FNMA (Redes de Sementes da Amazônia, 
Caatinga, Cerrado, Pantanal e Remas). De maneira geral, estas Redes aten-
dem a projetos/programas específi cos de Recuperação de Áreas Degradadas 
(RAD) motivados pelo cumprimento de legislação.

A viabilidade econômica e a autossustentabilidade das Redes de Sementes é 
um desafi o constante em função da demanda por sementes ainda ser tímida e 
dependente do cumprimento de legislações ambientais. Das 19 redes criadas, 
apenas quatro (21%) possuem um sistema de comercialização de produtos 
e serviços instituídos e formalizados (Xingu, Centro Nacional de Sementes e 
Mudas da Amazônia, Cerrado e Portal) e oito (42%) dependem diretamente de 
projetos governamentais em andamento (Tabela 1). Apenas a Rede Sementes 
do Xingu- RSX tem geração de renda e autossustentabilidade, independente 
de aporte de recursos de projetos (Urzedo et al., 2016). A estratégia da RSX é 
baseada na formação de grupos de coletores com sistema de compra garan-
tida e se baseia na difusão do sistema de muvuca, com semeadura direta de 
espécies nativas e adubos verdes (Urzedo et al., 2014). 
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Tabela 1. Relação das redes de sementes criadas no Brasil no período de 1999 até o presente e situação atual. FNMA = Fundo 

Nacional do Meio Ambiente; INPA = Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia; UFAM = Universidade Federal da Amazônia; 

IOV = Instituto Ouro Verde; IDESAM = Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas; ISA = Instituto 

Sócio Ambiental; UFMT = Universidade Federal de Mato Grosso; UFMS = Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; SFB = 

Serviço Florestal Brasileiro; UNB = Universidade de Brasília; UFES = Universidade Federal do Espírito Santo; UFRRJ = Univer-

sidade Federal Rural do Rio de Janeiro; UFSCar = Universidade Federal de São Carlos; FAI = Fundação Institucional de Apoio 

à Pesquisa da UFSCar; UFSC = Universidade Federal de Santa Catarina.

Nome Estado ou ecossistema Origem Órgão gestor Fonte de recursos Situação atual Ação dominante

Rede de sementes da 
Amazônia

Amazônia FNMA Inpa Projetos Em funcionamento
Pesquisa e divulgação 

científi ca

Centro Nacional de 
Sementes e Mudas da 
Amazônia (CNSaM)

Amazônia Projeto Ufam Projetos Em funcionamento

Formação de recursos 

humanos e produção de 

sementes

Rede de Sementes Portal 
da Amazônia

Amazônia Projeto IOV
BNDES

Fundo Amazônia

Renomeada “Sementes do 

Portal”

Produção de sementes 

e mudas

Sementes do Portal
MT

(Floresta Amazônica e 

Cerrado)

Projeto IOV
BNDES

Fundo Amazônia
Em funcionamento

Produção de sementes 

e mudas

Rede de Sementes e 
Mudas Apuí

Apuí

Floresta Amazônica
Projeto Idesam Fundo Vale Em funcionamento

Produção de sementes 

e mudas

Rede de Sementes do 
Xingu

MT

(Floresta Estacional e Cerrado)
Projeto

Associação Rede de 

Sementes do Xingu

(ISA)

Projetos Em funcionamento
Capacitação

Produção de sementes

Rede Amazônia Meridional MT FNMA UFMT FNMA Encerrada

Capacitação, pesquisa, 

publicações e divulgação 

científi ca

Continua...
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Nome Estado ou ecossistema Origem Órgão gestor Fonte de recursos Situação atual Ação dominante

Rede de Sementes da 
Represa Hidrelétrica de 
Jirau

MT Projeto   Em funcionamento
Produção de sementes 

e mudas

Rede Pantanal
MS

Pantanal
FNMA UFMS FNMA Em funcionamento

Capacitação, pesquisa, 

publicações e divulgação 

científi ca

Rede de Sementes da 
Caatinga

Nordeste

Caatinga
FNMA

Embrapa, Universidade 

Federal de Sergipe
Projetos Em funcionamento

Pesquisa e divulgação 

científi ca

Rede de Sementes do 
Projeto de Integração do 
São Francisco

Nordeste

Vale do São Francisco

Projeto São 

Francisco 

PBA-23

Núcleo de Ecologia 

e Monitoramento 

Ambiental (Nema) da 

Univasf

Projetos Em funcionamento
Produção de sementes 

e mudas

Arboretum
BA

Floresta Atlântica
TCRA

Ministério Público

SFB
Projetos Em funcionamento

Capacitação

Produção de sementes 

e mudas

Rede de Sementes do 
Cerrado

GO, DF

Cerrado
FNMA

Associação Rede de 

Sementes do Cerrado

(origem: UNB)

Projetos Em funcionamento

Capacitação

Produção de sementes 

e mudas, publicações e 

divulgação científi ca

Cerrado de Pé – 
Associação de Coletores 
de Sementes

DF, GO

Cerrado – Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros

Projetos

Associação dos 

Coletores de Sementes 

do Cerrado de Pé

  

Produção de sementes 

de gramíneas, ervas e 

arbustos do Cerrado

Rede de Sementes do 
Caparaó

ES

Floresta Atlântica
Projetos Ufes Projetos Encerrada

Capacitação

Produção de sementes 

e mudas

Rede Verde Brasil
ES

Floresta Atlântica
Projetos Vários Projetos Encerrada

Marcação de matrizes e 

coleta de sementes

Continuação

Continua...
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Nome Estado ou ecossistema Origem Órgão gestor Fonte de recursos Situação atual Ação dominante

Rede RioESBa
RJ, ES, BA

Floresta Atlântica
FNMA UFRRJ FNMA Encerrada

Capacitação

Marcação de matrizes, 

pesquisa, publicações e 

divulgação científi ca

Rede Rio-São Paulo
RJ, SP

Floresta Atlântica
FNMA

Fundação de Florestal 

de São Paulo
FNMA Encerrada

Capacitação

Marcação de matrizes, 

pesquisa, publicações 

e divulgação científi ca e 

produção de sementes

Rede Mata Atlântica de 
Sementes Florestais 
(REMAS)

Floresta Atlântica Projetos
UFSCar

FAI
CNPq e projetos Em funcionamento

Capacitação

Certifi cação e laudos, 

pesquisa, publicações e 

divulgação científi ca

Rede Sul
SC, PR, RS

Floresta Atlântica
FNMA UFSC FNMA Encerrada

Capacitação

Marcação de matrizes, 

pesquisa, publicações 

e divulgação científi ca e 

produção de sementes

Continuação
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Desafi os para plantio em larga escala

Embora pareça muito, as fl orestas plantadas apresentam o segundo pior in-
cremento em ocupação de áreas no Brasil quando comparado com outros 
tipos de uso do solo, sendo superior apenas ao de pastagens nativas. No pe-
ríodo de 1970 a 2006 (Figura 3), a área com fl orestas plantadas apresentou 
aumento médio anual de 78,8 mil hectares, bem inferior aos 100 mil hectares 
anuais de lavouras permanentes, 617 mil de lavouras temporárias e 1,99 mi-
lhões de pastagens plantadas (Moreira et al., 2017).

Figura 3. Evolução da ocupação de fl orestas plantadas no Brasil e de outros tipos de culturas 
(em hectares) desde a década de 70. 
Fonte: Adaptado de Moreira et al. (2017).

O novo Código Florestal (Lei no 12.651), em vigor desde 25 de maio de 2012, 
reduziu em 58% o passivo ambiental existente no Brasil (Soares-Filho et al., 
2014) e o longo período em que o seu trâmite ocorreu (desde julho de 2008 
até a sua aprovação) impactou, de forma negativa, a demanda por sementes 
fl orestais nativas (Urzedo et al., 2014). Até hoje, as incertezas que assolam a 
obrigatoriedade de recomposição da ARL e APP em função do adiamento do 
CAR têm reprimido iniciativas de recuperação de áreas degradadas. O setor 
produtivo de sementes e mudas ainda está muito aquém da sua estruturação 
mínima necessária para atendimento das metas propostas pelas políticas pú-
blicas ou para fazer cumprir a legislação ambiental (Silva et al., 2017).

Para refl orestar 12,5 milhões de hectares nos próximos 20 anos, serão ne-
cessários cerca de 881 a 4.443 toneladas anuais de sementes, o que re-
presenta uma grandeza mínima de R$ 121 milhões anuais de investimentos 
(Freire et al., 2017). Estes valores são bastante inferiores aos praticados pelo 
setor produtivo que, embora não tenha uma estimativa precisa, deve atingir, 
no máximo, 50 toneladas de sementes/ano.
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Contudo, é um negócio sustentável e viável, uma vez que uma única rede, a 
RSX foi capaz e produzir 17,5 toneladas em 2016 (Schmidt et al., 2018). No 
modelo adotado, isto representa implementar cerca de 50 redes e o envol-
vimento estimado de 22.500 coletores no sistema produtivo gerando renda 
equivalente a 4 milhões de dólares. Este mercado, embora inferior ao da 
exportação de papel e celulose de 6 bilhões de dólares/ano (Indústria Brasi-
leira de Árvores, 2018), atinge diretamente uma alta proporção de pequenos 
produtores e coletores de sementes, formadores de uma rede pouco visível 
aos dados ofi ciais de produtores de sementes adaptadas a cada região.
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Projeto de integração do Rio 
São Francisco: coleta, bene-
fi ciamento e distribuição de 
sementes para o fomento de 
produção de mudas

Nazareth Guedes Urquiza1, Jullyanna Nair de Car-
valho2

Ao longo das últimas décadas e, sobretudo, atualmente, devido às recentes 
alterações no Código Florestal Brasileiro, que exige a regularização ambien-
tal das propriedades rurais a fi m de mitigar os impactos ambientais, seja atra-
vés de conservação, recuperação e/ou compensação da vegetação nativa 
situada em áreas de APPs e RL, verifi ca-se que a demanda por sementes e 
mudas de espécies nativas de qualidade é cada vez mais expressiva.

Dentre as alterações propostas no Novo Código Florestal Brasileiro está a 
criação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), condicionante exigida para a re-
gularização ambiental das propriedades rurais com o objetivo “de integrar as 
informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental, econômico 
e combate ao desmatamento” (Brasil, 2018).

Nesse sentido, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) elaborou uma proposta 
de Plano Nacional da Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) a fi m 
promover a implementação das ações de recuperação e compensação do 
passivo de vegetação nativa em propriedades privadas no Brasil.

Esse plano terá como subsídio as informações contidas do CAR, o qual fun-
cionará como um mecanismo de auxílio para que essas áreas de interesse 
sejam identifi cadas, além de disponibilizar dados atualizados sobre metas de 
recuperação. De acordo com dados levantados pelo MMA (Brasil, 2018) para 
a região Nordeste, já foram cadastrados 1.574.745 imóveis rurais, totalizando 
72,8 milhões de hectares de área.

Assim, a utilização do CAR e do Planaveg possibilitará dar entendimento 
espacial ao processo de regularização ambiental dos imóveis rurais, favore-
cendo a recuperação de áreas contíguas e o aumento da conectividade.

1 (Nema/Univasf) nazarethurquiza@gmail.com.
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Considerando essa perspectiva de adequação ambiental dos imóveis rurais, 
destaca-se a importância da produção de sementes e mudas de qualidade 
para suprimento da demanda gerada pela recuperação e/ou compensação 
da vegetação nativa, uma vez que constituem insumos fundamentais para a 
implementação dessas ações.

Apesar da existência da cadeia de produtores de mudas e sementes em todo 
o País, em função da necessidade de coleta de semente, o setor é concentra-
do na região Sudeste, e bastante regionalizado, de acordo com cada bioma.

Em se tratando do Bioma Caatinga, a infraestrutura e a mão de obra para a 
produção de sementes e mudas nativas ainda é incipiente e informal. Isso, 
muitas vezes, difi culta o processo da recuperação da vegetação, que inclui 
a coleta de sementes, a produção de mudas, o plantio, a manutenção e o 
monitoramento dos projetos.

Segundo estimativas de Vital et al. (2016), a Caatinga possui 18 viveiros com 
capacidade de produção de mudas de espécies nativas de aproximadamente 
10,4 milhões de mudas/ano. Esses valores são considerados relativamente 
baixos quando comparados a outros biomas, a exemplo da Mata Atlântica 
que possui 125 viveiros produzindo 72,2 milhões de mudas/ano, Cerrado, 
com 66 viveiros e produção de 38,1 milhões de mudas/ano, e Amazônia onde 
há 26 viveiros que produzem 15 milhões de mudas/ano.

De acordo com Ipea (2015), as maiores difi culdades enfrentadas pelos vivei-
ros para coleta de sementes e produção de mudas de espécies nativas são a 
falta de mão de obra capacitada, a difi culdade de comercialização de mudas 
e o suprimento de sementes. Além desses obstáculos, ainda há a falta de 
estrutura para produção, a difi culdade técnica para armazenar e germinar 
sementes e também para o cultivo, adubação, controle de pragas e doenças 
de mudas (Leite; Albrecht, 2003).

Neste texto, serão apresentadas as atividades de coleta, benefi ciamento e 
distribuição de sementes para o fomento da produção de mudas, desenvol-
vidas em paralelo aos Programas Básicos Ambientais 23 e 09 do Projeto de 
Integração do Rio são Francisco (PISF).

Coleta e benefi ciamento de propágulos

A coleta dos propágulos de espécies nativas da Caatinga em fase reprodutiva 
foi realizada nas áreas de Autorização de Supressão Vegetal (ASV), áreas 
diretamente afetadas (ADA) e nas áreas de infl uência direta (AID) do PISF. 
Tais áreas são localizados nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e 
Rio Grande do Norte.
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Os propágulos coletados são benefi ciados, de acordo com suas especifi cida-
des, para obtenção das sementes que, em seguida, passam por um processo 
de caracterização. A caracterização física e fi siológica dos lotes de sementes 
foi realizada de acordo com os padrões estabelecidos pelas Regras Brasilei-
ras de Sementes (RAS) (Brasil, 2012). Posteriormente, as sementes foram 
pesadas e acondicionadas em diferentes tipos de embalagens de acordo 
com a espécie e armazenadas em câmara fria, passando a integrar a coleção 
de germoplasma da Univasf.

Ao longo dos 10 anos de projeto, foram avaliados 1269 lotes de sementes 
pertencentes a 38 famílias botânicas e a 116 gêneros, compreendendo 142 
espécies. A caracterização dessas sementes permitiu observar uma grande 
variação de respostas fi siológicas entre as espécies.

O comportamento fi siológico das sementes foi avaliado a partir da existên-
cia ou não de dormência e tolerância à dessecação. O tipo de dormência 
mais observado entre as espécies foi a dormência física, presente nas famí-
lias Anacardiaceae, Anonaceae, Arecaceae, Fabaceae, Malvaceae, Lamia-
ceae, Rhamanaceae e Sapindaceae. Verifi cou-se também a existência de 
dormência morfofi siológica em Eugenia stictopetala. Em relação à tolerância 
à dessecação, 137 espécies foram classifi cadas como ortodoxas e outras 
cinco espécies apresentaram comportamento recalcitrante, a saber: Genipa 
americana, Geoffroea spinosa, Handroanthus impetiginosus, Licania rigida e 
Tabebuia aurea.

Esses resultados indicam claramente que a grande maioria das espécies co-
letadas apresenta estratégias e mecanismos de resistência a seca, tendo 
em vista a sazonalidade ambiental nas áreas de infl uência do projeto. Além 
disso, foi possível determinar quais lotes seriam destinados para armazena-
mento, semeadura e pesquisa.

Em termos de lotes armazenados, as famílias mais representativas foram 
Fabaceae (688 lotes), seguida por Anacardiaceae (106 lotes), Lamiaceae 
(82) e Cactaceae (73 lotes). É interessante frisar o armazenamento ex situ 
de Apuleia leiocarpa que, de acordo com MMA (Brasil, 2014), é classifi cada 
como uma espécie vulnerável. Esse fato ressalta de sobremaneira o manejo 
ex situ como uma estratégia complementar importante para a conservação 
da espécie.

Distribuição de sementes

A Rede de Sementes do Projeto de Integração do São Francisco foi criada 
em 2015 pelo Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental da Universida-
de Federal do Vale do São Francisco (Nema/Univasf), com o propósito inicial 
de atender às demandas do Programa de Conservação da Fauna e Flora, 
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Subprograma Flora – PBA 23 e do Programa de Recuperação de Áreas De-
gradadas – PBA 09.

Atualmente, além de atuar no apoio aos esforços de compensação ambiental 
vinculado aos processos de licenciamento ambiental do PISF, a Rede tam-
bém está envolvida com a doação de sementes para a comunidade interes-
sada e com o apoio técnico aos viveiristas.

A Rede é resultado de um processo que se inicia com as coletas de sementes 
em campo. As coletas são realizadas prioritariamente nos municípios próxi-
mos à instalação do PISF. Todos os coletores contratados são residentes das 
Vilas Produtivas Rurais – VPRs (assentamentos rurais criados pelo Projeto 
São Francisco) ou no entorno de Unidades de Conservação. Desta forma, 
além de gerar emprego e renda para essas famílias, a coleta de sementes 
é facilitada, uma vez que os coletores não precisam, necessariamente, se 
deslocarem para longe de suas residências a fi m de realizarem seu trabalho.

Ao receber as sementes, os viveiristas se tornam parceiros da Rede e se 
comprometem a doar parte da produção para as ações do PBA 09, quando 
solicitado. Na parceria com os viveiristas, o produtor fi ca livre para decidir o 
destino do excedente das mudas produzidas. Por exemplo, comercialização, 
plantio para adequação ambiental de propriedade rural, arborização, paisa-
gismo, recuperação de áreas degradadas, doação, entre outros. Dessa for-
ma, a Rede garante o suprimento das mudas e sementes necessárias para a 
implantação dos Programas de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) 
e fomenta pequenas ações ligadas à manutenção da cobertura vegetal nos 
municípios do entorno dos canais do PISF, oferecendo aos habitantes da 
região uma nova alternativa para geração de renda agregada à conservação 
da biodiversidade. As doações feitas a pesquisadores garante a geração de 
conhecimento sobre sementes e produção de mudas da Caatinga.

A Rede conta com um website (http://www.nema.univasf.edu.br/sementes/) 
para gerenciamento dos cadastros e solicitações de sementes. As solicita-
ções de sementes são subdivididas em “solicitação interna” e “solicitação 
externa”. Nas solicitações internas, as demandas são provenientes do PRAD 
e de atores internos do Nema/Univasf, como professores e alunos de gradu-
ação e pós-graduação para execução de experimentos/trabalhos científi cos. 
Nas solicitações externas, as sementes são demandadas por viveiristas (pes-
soas física ou jurídica) de municípios próximos ou distantes dos canais do 
PISF e pesquisadores de todo o Brasil. Todas as solicitações são realizadas, 
exclusivamente, pelo website da Rede e são avaliadas e atendidas de acordo 
com o estoque. Caso não haja disponibilidade de sementes no estoque, é 
avaliada a possibilidade de coleta para atendimento do pedido.
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Desde a criação da Rede, o website recebeu cerca de 2300 visitas e foram 
realizados 224 cadastros. Deste total de cadastros, 154 são de viveiristas e 
70, de pesquisadores. Do total de viveiristas cadastrados, 119 estão loca-
lizados em 50 municípios próximos aos canais do PISF, dos quais 24 são 
caracterizados como “viveiros consolidados”, ou seja, existe algum tipo de 
estrutura destinada à produção de mudas. Destes viveiros, 21% são de pes-
soas físicas e 79%, de pessoas jurídicas.

Os demais 35 viveiristas cadastrados estão localizados em 22 municípios dis-
tantes dos canais do PISF, sendo 18 na Bahia, seis no litoral do Pernambuco, 
três em Minas Gerais, dois no Ceará, dois na Paraíba, dois no Piauí, um em 
Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Destes viveiristas, cinco são pro-
prietários de viveiros consolidados, sendo um deles o único que possui RE-
NASEM (Registro Nacional de Sementes e Mudas) dentre todos os cadastros 
da Rede. De todos os 29 “viveiros consolidados”, cinco são viveiros familiares 
e 24 são representados por pessoas jurídicas. Dentre eles, dez são viveiros 
municipais, sete privados, cinco de ONGs e dois de instituições de ensino.

Os 125 viveiristas que não possuem infraestrutura para a produção de mudas 
nativas foram caracterizados como “viveiristas não consolidados”. Esse nú-
mero mostra que existe interesse da sociedade civil em integrar a cadeia de 
produção de mudas nativas caso haja um mercado demandante.

As doações de sementes pela Rede já atenderam 184 solicitações externas 
e dez solicitações internas. Foram doados 1667,37 Kg de sementes de 62 
espécies, sendo que, deste total, 1346,80 Kg foram demandas internas e 
320,57 Kg foram demandas externas. Dos grupos que demandam semen-
tes à Rede, o PRAD foi o que mais demandou sementes (76%), seguido de 
viveiristas próximos aos canais do PISF (9%), pesquisadores do País (7%), 
viveiristas distantes dos canais (4%) e por último, pesquisadores do Nema/
Univasf (5%).

Foi repassado, aos viveiristas, um total de 42,54 Kg de sementes de sete 
espécies arbóreas nativas da Caatinga (Anadenanthera colubrina, Ziziphus 
joazeiro, Libidibia ferrea, Aspidosperma pyrifolium, Mimosa tenuifl ora, Poin-
cianella pyramidalis e Pseudobombax marginatum), cujas mudas serão de-
mandadas para as ações do PBA 09. Desse total, 2544 mudas foram obtidas 
por meio de doação dos viveiristas.

Por fi m, foram realizadas 130 visitas técnicas em viveiros localizados em 45 
municípios. Essas visitas tiveram o intuito de dar apoio técnico aos viveiristas 
no que diz respeito a todo o processo de produção das mudas, ou seja, for-
necer informações para as etapas que vão desde a semeadura até o manejo 
das mudas já estabelecidas.
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Geração de conhecimento

Diversos trabalhos relacionados à germinação de sementes, crescimento e 
desenvolvimento inicial de plantas realizados junto ao NEMA contribuíram 
para geração de conhecimento por meio de produções científi cas, como dis-
sertação de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, resumos apresenta-
dos em congressos, entre outros.

Além dos trabalhos anteriormente desenvolvidos, existem também projetos 
em andamento, com a proposta de contribuir para o aumento do conheci-
mento acerca das espécies nativas da Caatinga, uma vez que informações 
sobre essas são escassas na literatura. Dentre eles, a produção de um “Guia 
de Plântulas da Caatinga”, que conta com uma interface digital no formato 
de aplicativo, é um desses projetos. Este tem a fi nalidade de atender uma 
demanda a respeito de identifi cação de espécies nativas da Caatinga por 
parte da equipe do monitoramento do projeto, além de servir como material 
de apoio à coletores de sementes, viveiristas, pesquisadores, etc.

Considerações Finais

A implementação do Novo código Florestal Brasileiro gerou uma potencial 
demanda por mudas de espécies nativas para recuperação e compensação 
do passivo de vegetação nativa.

As estimativas de necessidade de restauração apresentadas pelo Planaveg, 
baseadas no levantamento do CAR, exigem uma estruturação da cadeia de 
produção de sementes e mudas de espécies nativas, principalmente, no que 
diz respeito à expansão da capacidade produtiva.

No tocante ao Bioma Caatinga, ainda há uma necessidade de consolidação 
de infraestrutura e disseminação de informações técnicas para a produção de 
sementes e mudas de espécies nativas.

Neste sentido, a Rede de Sementes do PISF permite o abastecimento de 
sementes e, por consequência, o fomento da produção de mudas nativas, a 
capacitação técnica e o estímulo para ações que visem o uso de sementes e 
mudas de espécies nativas da Caatinga.
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Germinação relativa: um 
conceito contemporâneo 
para um problema antigo, a 
presença de sementes sem 
embrião  
Denise Garcia de Santana1, Fábio Janoni Carva-
lho2, Peter Toorop2

Introdução

Na pesquisa científi ca, são contundentes os avanços estatísticos envolvendo 
variáveis de contagem. No entanto, algumas particularidades do processo 
de formação de sementes de algumas espécies fl orestais brasileiras podem 
limitar a quantifi cação do verdadeiro potencial de germinação de sementes. 
Para espécies distribuídas em ambientes rupestres, ambientes com restrição 
hídrica por períodos prolongados, baixa fertilidade, entre outros limitantes 
(Benites et al., 2003; Oliveira et al., 2015), a combinação desses fatores pode 
afetar o processo de desenvolvimento de sementes e aumentar a frequência 
de sementes sem embrião. Como resultado, é comum atribuir, às sementes 
de algumas espécies, baixos percentuais de germinação.

É fato que a proporção de sementes com embrião pode ser aumentada por 
meio de métodos de separação física, como mesa densimétrica, peneiras ou 
técnicas de raios-X. Ao identifi car sementes sem embrião, essas técnicas têm 
impacto direto nos níveis de germinação (Tonetti et al., 2006). No entanto, a 
ausência de embrião não é, por vezes, percebida difi cultando sua exclusão 
da amostra.

Uma alternativa para a maioria dessas espécies é quantifi car o número de 
sementes com embrião, independentemente de a semente estar ou não mor-
ta. Neste caso, a porcentagem de germinação não será dividida pelo número 
de sementes na amostra (por exemplo, 25, 50 ou 100 sementes – Equação 
1), mas pelo número de sementes com embrião (soma de sementes germi-
nadas, dormentes e mortas – Equação 2). Neste último caso, a germinação 
passa a ser uma medida relativizada. A germinação relativa (GR) minimiza 
a subestimação do potencial de germinação de espécies quando sementes 
sem embrião estão presentes na amostra.

1Universidade Federal de Uberlândia, denise.santana@ufu.br,  2Royal Botanic Gardens Kew.
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                                                         (Equação 1)

                                                  (Equação 2)

A germinação relativa não exclui a importância da porcentagem de germina-
ção como usualmente calculada, ela apenas sinaliza, de forma mais fi dedig-
na, o potencial de germinação de uma semente. Uma consequência imediata 
da alta frequência de sementes sem embrião na amostra são os percentuais 
nulos de germinação com ressonância direta nas inferências estatísticas.

Alguns pesquisadores podem questionar a necessidade de calcular a por-
centagem relativa de germinação, porque uma semente sem embrião é con-
siderada fração impura da amostra. Essa abordagem de fração impura é co-
mum entre os tecnologistas de sementes, mas nem sempre compartilhada 
por botânicos e ecólogos interessados em determinar causas e razões para 
a ausência de embrião em uma semente.

Para comprovar os efeitos da ausência de embrião nos percentuais de germi-
nação, foi realizado um experimento com sementes de Lychnophora ericoides 
Mart. (Asteraceae), espécie endêmica dos campos rupestres dos estados da 
Bahia (BA), Goiás (GO) e Minas Gerais (MG) (Semir, 1991) e reconhecida 
pela grande produção de sementes sem embrião. Assim, capítulos da espé-
cie foram coletados em 2007 de 20 indivíduos distribuídos em altitudes entre 
1102 e 1245 m de uma população distribuída na Serra da Bocaina, MG, Bra-
sil, formada por montanhas quartzíticas.

O experimento de germinação foi conduzido em câmara de germinação em 
delineamento inteiramente casualizado com tratamentos constituídos dos 20 
indivíduos de L. ericoides, utilizando quatro repetições e parcelas de 50 se-
mentes. A germinação foi avaliada diariamente até os 70 dias após a semea-
dura, e o critério de avaliação foi a protrusão da radícula. Após o término da 
germinação, as sementes não germinadas foram cortadas para determinar 
o número de sementes com e sem embrião por indivíduo. As características 
analisadas foram porcentagem de germinação em 50 sementes e porcenta-
gem de germinação relativa em relação ao número de sementes com em-
brião. A mortalidade das sementes foi contada apenas no fi nal do experimen-
to e adicionada ao número de sementes com embrião.

Uma breve comparação dos percentuais médios absoluto (G) e relativo (GR) 
de germinação evidenciaram a subestimação do potencial germinativo de al-
guns indivíduos quando a germinação foi baseada no número de sementes 
na amostra e não no número de sementes com embrião (Tabela 1). Semen-
tes do indivíduo 7 (encontrado a 1.203 m de altitude) foram quantifi cadas 
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como de baixa germinação (12%) e esse resultado poderia suscitar uma inabili-
dade das sementes da espécie em germinar. Contudo, o percentual relativo das 
sementes, do mesmo indivíduo, de 78,1% contraria a hipótese de inabilidade. A 
inabilidade do indivíduo não está na capacidade de germinação de suas semen-
tes, mas de formar sementes com embrião.

O alto potencial relativo de germinação das sementes também pode ser verifi ca-
do para os indivíduos 11 (1217 m), 13 (1220 m) e 20 (1245 m). As porcentagens 
relativas não subestimaram o potencial de germinação de sementes de L. eri-
coides e proporcionaram melhor discriminação entre os indivíduos. Entretanto, 
alguns indivíduos apresentaram baixa germinação absoluta (G) e relativa (GP), 
independentemente da altitude (por exemplo, indivíduos 1, 5 e 14).

Tabela 1. Médias dos percentuais de germinação absoluto (G) e relativo (GR) 
de sementes de Lychnophora ericoides Mart. incluindo percentuais de germina-
ção de sementes sem embrião.

Altitude
(m)

Ind.
G
(%)

Sementes 
sem embrião

GR
(%)

 
Altitude
(m)

Ind. G (%)
Sementes 
sem embrião

GR
(%)

1102 1 0,0 81,5 0,0  1217 11 15,0 79,5 72,4

1124 2 2,5 88,0 15,7  1219 12 0,0 71,5 0,0

1150 3 1,5 68,0 6,3  1220 13 14,5 73,0 52,4

1170 4 1,5 82,0 9,4  1221 14 1,0 65,5 3,6

1176 5 1,5 74,0 4,7  1222 15 0,0 81,0 0,0

1195 6 9,5 77,0 41,8  1225 16 6,5 83,5 45,3

1203 7 12,0 85,5 78,1  1226 17 2,0 77,5 7,7

1209 8 4,0 80,5 18,8  1229 18 6,0 78,0 30,8

1211 9 2,0 79,0 8,3  1230 19 0,0 90,0 0,0

1216 10 1,5 80,5 13,6  1245 20 9,0 85,0 66,9

A correção da porcentagem de germinação para o número de sementes com 
embrião é necessária para famílias botânicas que apresentam problemas na for-
mação de sementes, como Asteraceae, Cyperaceae, Melastomataceae e Poa-
ceae (Velten; Garcia, 2005; Silveira et al., 2012; Stradic et al., 2015). L. ericoides 
apresenta este problema. Não se pode inferir que as sementes dessas espécies 
têm baixa capacidade de germinação (G), o que pode ser inferido é que alguns 
indivíduos produzem grandes quantidades de sementes sem embrião. Quando 
o embrião está presente, sementes de alguns indivíduos apresentam alta ca-
pacidade de germinação. Este problema de desenvolvimento de sementes é 
importante para entender o potencial de reprodução de uma espécie, e deve ser 
considerado na análise estatística para L. ericoides e outras espécies.
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A consequência estatística dessa baixa germinação absoluta de L. ericoides 
foi o valor elevado do coefi ciente de variação do experimento (CV = 80.5%), 
considerado alto até mesmo para os padrões de análise de espécies fl o-
restais. De fato, a presença de zeros infl aciona a variabilidade, com con-
sequência imediata em CV (Ahmad et al., 2006), mas não é o único fator. A 
instabilidade da germinação entre repetições de um mesmo indivíduo tam-
bém contribuiu para esse aumento de CV. Ambas as causas são inerentes 
à própria espécie e não são controladas pelo pesquisador. A precisão dos 
experimentos de germinação com espécies brasileiras só pode ser julgada 
em estudos que determinam o tamanho ótimo da parcela e o número de 
repetições. No entanto, os resultados desses estudos podem sugerir valores 
de referência mais elevados para o coefi ciente de variação em relação aos 
apresentados por Pimentel-Gomes (2000).

Considerações fi nais

Estatisticamente, o problema da análise estatística em germinação de se-
mentes não está na denominação, paramétrica ou não paramétrica, mas sim 
na natureza da variável envolvida e na distribuição de probabilidade asso-
ciada a esta variável. Historicamente analisada como uma variável contínua, 
expressa em porcentagem e associada à Distribuição Normal, a natureza dos 
dados de germinação de sementes de L. ericoides (G ou RG) é discreta por 
ser proveniente de contagem. Processos de contagem a partir de um ‘n’ fi xo, 
seja ele o número de sementes da amostra ou o número de sementes com 
embrião, tendem a se aproximar da Distribuição Binomial. Neste contexto, 
muitos autores alertam que, para dados com natureza binomial, não há indi-
cação do uso da Anova (Zhao et al., 2001; Agresti, 2002; Warton; Hui, 2011).

Somente com os avanços da análise estatística para outras distribuições de 
probabilidade, modelos e métodos utilizados em germinação puderam ser 
revistos. De forma genérica, Montgomery (2000) relata a superioridade da 
abordagem generalizada em relação à transformação e à estatística não pa-
ramétrica. Para as pesquisas com sementes sujeitas a problemas de forma-
ção, ou mesmo difíceis de germinação, é imperativo a aplicação de modelos 
mais robustos que a Anova.
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Memória hídrica de semen-
tes para produção de mudas 
visando o refl orestamento 
da Caatinga

Ayslan Trindade Lima1, Marcos Vinicius Meiado1

Introdução

O estado fi siológico, morfológico e físico das sementes no momento em que 
estas estão amadurecidas; as mudanças fi siológicas, morfológicas e físicas 
que antecedem o evento da germinação; as condições ambientais necessá-
rias para que ocorram essas mudanças e as condições ambientais presentes 
no local onde a espécie está estabelecida desde o momento da maturação 
até a germinação são fatores importantes para o entendimento da ecologia 
da germinação das sementes (Baskin; Baskin, 2014).

O requisito fundamental durante o processo germinativo de uma semente não 
dormente e viável é a disponibilidade de água no meio onde ela se encontra 
(Popiginis, 1985). A disponibilidade hídrica é o principal fator para o desenca-
deamento do processo germinativo e para o aumento das atividades respira-
tórias da semente, alcançando um nível capaz de sustentar o crescimento do 
embrião e a reativação do metabolismo, os quais dependem do aumento do 
grau de hidratação dos tecidos da semente (Popiginis, 1985; Cardoso, 2008). 
Além disso, as sementes respondem de maneira diferenciada à disponibilida-
de hídrica no meio, uma vez que o excesso de água é capaz de promover ou 
inibir a germinação (Cardoso, 2008).

A quantidade de água disponível no meio também pode interagir com ou-
tros fatores abióticos como, por exemplo, a luz e a temperatura, controlando 
o processo germinativo (Baskin; Baskin, 2014). A germinação incorpora os 
eventos que se iniciam com a absorção de água pela semente quiescente em 
um processo físico denominado embebição, culminando com o crescimento 
do eixo embrionário e protrusão radicular (Bewley; Black, 1994; Bewley, 1997; 
Cardoso, 2008). A embebição das sementes é um processo fundamental no 
ciclo de vida das plantas que determina se a germinação das sementes e o 
crescimento do indivíduo serão bem-sucedidos (Ribeiro et al., 2015). Ainda 

1Universidade Federal de Sergipe (UFS), marcos_meiado@yahoo.com.br.
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que diante de uma germinação bem-sucedida, o modo como o processo de 
embebição ocorreu, em relação à disponibilidade hídrica do meio, infl uencia 
diretamente o desenvolvimento inicial das plântulas, produzindo, por exem-
plo, plântulas mais ou menos vigorosas (Lima; Meiado, 2018).

Dependendo da disponibilidade de água no ambiente onde a semente foi 
dispersa, o processo de reidratação dos tecidos durante a embebição pode 
ser interrompido pela ausência da água no solo. Diante de uma condição 
ambiental como essa, a semente interrompe o seu processo germinativo e 
perde a água até então absorvida para o meio (Fenner; Thompson, 2005). 
Condições ambientais que proporcionam a ocorrência da hidratação descon-
tínua durante a germinação das sementes estão presentes em ecossistemas 
áridos e semiáridos, uma vez que, são nesses ambientes que ocorre uma li-
mitação da quantidade de água no solo e do tempo que a água fi ca disponível 
para que a semente absorva durante a embebição, mesmo nos períodos de 
chuva (Meiado et al., 2012; Meiado, 2013; Lima; Meiado, 2017).

Dessa forma, o processo de embebição das sementes em ecossistemas ári-
dos e semiáridos pode sofrer interrupções, ocorrendo os ciclos de hidratação 
e desidratação (ciclos de HD) (Meiado, 2013). Dubrovsky (1996, 1998) des-
tacou que os ciclos de HD asseguram às sementes um elevado índice de 
sobrevivência durante o momento da desidratação, quando a água se torna 
indisponível no meio, demonstrando que elas podem apresentar memória 
hídrica de sementes, ocasionada pelo processo de embebição descontínuo, 
a qual pode preservar as modifi cações fi siológicas resultantes da hidratação 
prévia.

As sementes das espécies de ecossistemas áridos e semiáridos são pro-
duzidas e dispersas ao longo de todo o ano (Meiado et al., 2012). Algumas 
dessas espécies apresentam um padrão contínuo de produção de sementes 
(Siqueira Filho et al., 2009), outras dispersam seus propágulos no início da 
estação chuvosa, garantindo, às sementes, condições favoráveis de umida-
de no solo para o sucesso no processo germinativo e no estabelecimento 
de plântulas (Barbosa et al., 1989; Quirino, 2006; Vasconcelos et al., 2010; 
Nogueira et al., 2013; Silva-Castro, 2017). Nesses ecossistemas, também 
existem espécies que apresentam um padrão fenológico diferenciado, com 
sementes produzidas e dispersas durante o período da estação seca, per-
mitindo, assim, a disponibilidade de recurso para animais dispersores nesse 
período (Locatelli; Machado, 1999; Fonseca et al., 2008; Lima; Rodal, 2010).

Independentemente do período de dispersão de sementes, diferentes espé-
cies de plantas que se estabelecem e completam seus ciclos de vida em 
ecossistemas áridos e semiáridos como, por exemplo, a Caatinga, disper-
sam suas sementes que acabam germinando na superfície do solo ou nas 
camadas mais próximas da superfície (Meiado et al., 2012). Como resultado 
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da origem do substrato da Caatinga, os solos são pedregosos e rasos (Tri-
cart, 1959). São nessas camadas superfi ciais dos solos da Caatinga, onde a 
disponibilidade hídrica é afetada por uma limitação espaço-temporal devido 
às altas taxas de evaporação da água do solo, que as sementes podem ser 
submetidas aos ciclos de HD durante o processo de embebição (Meiado et 
al., 2012; Lima; Meiado, 2017). A Caatinga é um ecossistema semiárido lo-
calizado, majoritariamente, na região Nordeste do Brasil (Queiroz, 2009), o 
qual é caracterizado por altas taxas de radiação solar, baixa nebulosidade, 
altas temperaturas médias anuais, baixas taxas de umidade relativa e, so-
bretudo, baixas precipitações irregulares limitadas a um período curto do ano 
(Reis, 1976). As médias anuais de precipitação na Caatinga variam de 240 
mm.ano-1 nas áreas da Depressão Sertaneja Setentrional a 900 mm.ano-1 
em áreas ecotonais (Sampaio, 1995; Queiroz 2009). Apesar de serem áreas 
ecotonais com altos índices de precipitação, as chuvas são concentradas em 
poucos dias do ano, restringindo, então, o tempo de disponibilidade hídrica 
para a semente nas camadas superfi ciais do solo, o que intensifi ca os ciclos 
de HD.

Memória hídrica de sementes em espécies da Caatinga

A germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas em ecossiste-
mas semiáridos, como a Caatinga, exigem uma série de estratégias que in-
fl uenciam a dinâmica do estabelecimento das espécies (Meiado et al., 2012). 
Utilizar o regime irregular das chuvas a favor da germinação e do estabeleci-
mento de plântulas é uma dessas estratégias adotada por espécies vegetais 
de diversas famílias encontradas na Caatinga, como Cactaceae (Rito et al., 
2009; Lima; Meiado, 2017), Fabaceae (Lima; Meiado, 2018), Anacardiaceae 
(Hora; Meiado, 2016), Sapindaceae (Santos; Meiado, 2017a) e Bignoniaceae 
(Santos et al., 2017). Estudos com espécies vegetais que se distribuem em 
áreas de Caatinga veem sendo realizados e demonstram resultados impor-
tantes para a compreensão do que vem a ser memória hídrica de sementes, 
fenômeno que ocorre naturalmente nos ecossistemas áridos e semiáridos, 
e como se pode utilizar os ciclos de HD, promotores da memória hídrica de 
sementes, na produção de mudas para o refl orestamento da Caatinga.

Para avaliar os efeitos dos ciclos de HD durante a embebição na germinação 
e no desenvolvimento inicial de espécies da Caatinga, metodologias veem 
demonstrando resultados satisfatórios na compreensão do fenômeno natural 
da memória hídrica de sementes. Ao contrário do que foi proposto por Meia-
do (2013), em que uma série de diferentes espécies foram submetidas ao 
mesmo tempo de hidratação e desidratação durante os ciclos de HD, Nasci-
mento (2016), Lima e Meiado (2017), Lima et al. (2018) e Santos et al. (2018) 
demonstraram a importância do estabelecimento da curva de embebição da 
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espécie estudada e da seleção de pontos específi cos nessa curva para de-
terminar os tempos de hidratação, uma vez que cada espécie apresenta uma 
curva de embebição própria, em que cada fase do processo de embebição 
apresenta tempo de duração diferenciado. Além disso, é fundamental conhe-
cer o tempo que as sementes levam para retomarem seu peso inicial após 
um nível de hidratação. Tais informações são importantes para a defi nição 
dos tempos de hidratação e desidratação durante os ciclos de HD.

Até o momento, os estudos realizados relacionando a germinação e o de-
senvolvimento inicial de espécies da Caatinga com os ciclos de HD durante a 
embebição das sementes avaliaram diferentes parâmetros e fatores. Dentre 
os parâmetros germinativos estão a germinabilidade (%), o tempo médio de 
germinação (dias), a velocidade média de germinação (dias-1) e a sincronia 
de germinação. Os parâmetros de desenvolvimento inicial estão relacionados 
com o comprimento de parte área e subterrânea (cm), o diâmetro de caule 
(mm), o número de folhas e folíolos (dependendo da espécie) e a biomassa 
de folhas, caule e raízes (mg). Os fatores avaliados e relacionados com os 
ciclos de HD foram estresse hídrico, estresse salino e estresse térmico, bem 
como os tempos de hidratação e o número de ciclos de HD. Além disso, estu-
dos envolvendo diferentes populações e sementes produzidas em diferentes 
épocas do ano também já foram realizados para uma melhor compreensão 
do fenômeno da memória hídrica de sementes em espécies da Caatinga, os 
quais demonstraram respostas diferenciadas entre populações da mesma 
espécie e entre sementes coletadas em uma mesma população em diferen-
tes épocas do ano.

Em experimentos com sementes de Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & 
G.D. Rowley subsp. salvadorensis (Werderm.) Zappi (Cactaceae), uma espé-
cie de cacto colunar com distribuição em áreas de Caatinga, Lima e Meiado 
(2017) observaram que a passagem pelos ciclos de HD proporcionou um 
aumento de até 40% na germinabilidade em condições ideais de germina-
ção. Também foi observada uma redução da porcentagem de germinação em 
sementes que não foram submetidas aos ciclos de HD à medida que essas 
sementes foram colocadas para germinar em potenciais osmóticos mais ne-
gativos, os quais representaram condições mais severas de estresse hídrico. 
Porém, após a passagem pelos ciclos de HD, a germinabilidade apresentou 
um acréscimo de cerca de 50% em condições de estresse hídrico. Isso de-
monstra a capacidade da espécie em utilizar a irregularidade dos eventos de 
precipitação, os quais não permitem um processo de embebição contínuo, a 
favor da sua germinação em condições de estresse hídrico no meio, o que 
demonstra a relação direta dos ciclos de HD com a aquisição de tolerância ao 
estresse durante a germinação das sementes.
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Diferentemente de P. catingicola subsp. salvadorensis, as sementes de Mi-
mosa tenuifl ora (Willd.) Poir. (Fabaceae) não apresentaram alterações nas 
porcentagens fi nais de germinação. Porém, os efeitos dos ciclos de HD foram 
observados no tempo de germinação, sendo que sementes que foram sub-
metidas aos ciclos de HD germinaram em um menor período de tempo (Lima; 
Meiado, 2018). Com isso, fi ca evidente a importância da avaliação do número 
máximo possível de parâmetros germinativos nos experimentos que avaliam 
os efeitos dos ciclos de HD. Estudos realizados por Santos et al. (2017) tam-
bém demonstraram que sementes de Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 
& Hook f. ex S. Moore (Bignoniaceae), após serem submetidas aos ciclos de 
HD, apresentaram uma maior velocidade de germinação. Reduzir o tempo e 
aumentar a velocidade de germinação é uma estratégia importante na Caa-
tinga, devido à limitação temporal da disponibilidade hídrica no meio, além de 
ser um indício da presença de memória hídrica nas sementes das espécies 
avaliadas. Analisando a perspectiva da produção de mudas na Caatinga, se-
mentes que germinam mais rápido e em condições de estresse hídrico mais 
severas representam uma vantagem para a produção das mudas nativas, 
pois essas sementes são menos dependentes do recurso hídrico na fase ini-
cial de produção e podem gerar mudas mais vigorosas para serem plantadas 
na Caatinga.

Sementes de outras espécies nativas também demonstraram aquisição de 
tolerância às condições de estresse hídrico, aumentando a sua porcentagem 
de germinação após a passagem pelos ciclos de HD como, por exemplo, 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul (Fabace-
ae) (Nascimento, 2016). A aquisição de tolerância a fatores abióticos também 
foi observada em condições de estresse salino após a passagem pelos ciclos 
de HD em sementes de Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow & R.W. Job-
son (Fabaceae) e em condições de estresse térmico após a passagem pelos 
ciclos de HD em sementes de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 
(Fabaceae) (Nascimento, 2016). Mais uma vez, a análise desses estudos no 
âmbito da produção de mudas na Caatinga demonstra vantagens da utiliza-
ção de um fenômeno natural da ecologia das sementes desse ecossistema 
na produção de mudas nativas, pois os benefícios da hidratação descontínua 
podem estar relacionados a diferentes tipos de estresses ambientais que in-
fl uenciam o desenvolvimento inicial de uma muda no campo. Além disso, 
esses estudos demonstraram que a hidratação descontínua é um fator que 
deve ser levado em consideração em trabalhos que apresentam como objeti-
vo demonstrar a real tolerância aos estresses abióticos durante a germinação 
das sementes de espécies que ocorrem na Caatinga, onde o processo de 
embebição ocorre, naturalmente, de modo descontínuo. Essa necessidade 
se deve ao fato de que, quando se demonstra, em laboratório ou casa de ve-
getação, a tolerância de sementes e mudas de espécies nativas da Caatinga 
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aos estresses abióticos sem levar em consideração a hidratação descontínua 
das sementes, as respostas serão, na maioria das vezes, subestimadas, pois 
um dos principais benefícios dos ciclos de HD é a aquisição de tolerância 
aos estresses abióticos. Assim, se a hidratação descontínua ocorre de for-
ma natural na Caatinga, onde as sementes e plântulas são submetidas aos 
estresses abióticos, demonstrar tolerância a esses estresses em condições 
controladas sem levar em consideração a hidratação descontínua não repre-
sentará a real tolerância dessas espécies nativas em campo.

Porém, existe um fator extremamente importante que deve ser levado em 
consideração durante a submissão das sementes aos ciclos de HD. Esse 
fator é o tempo de hidratação das sementes em cada ciclo realizado. Estudos 
apontaram que os diferentes tempos de hidratação, selecionados a partir da 
curva de embebição da espécie, podem proporcionar respostas germinativas 
diferenciadas. Lima et al. (2018) observaram em experimentos com sementes 
de Senna spectabilis (DC.) H. S. Irwin & Barneby var. excelsa (Schrad.) H.S. 
Irwin & Barneby (Fabaceae), uma espécie pioneira e com ampla distribuição 
na Caatinga, que a aquisição de tolerância ao estresse hídrico da espécie 
após a passagem pelos ciclos de HD foi diferente entre os tempos de hidrata-
ção avaliados. As sementes de S. spectabilis var. excelsa que foram subme-
tidas a ciclos de HD com 6 horas de hidratação germinaram até o potencial 
osmótico de -0,6 MPa (simulado com solução de polietileno glicol 6000), ao 
passo que, sementes que passaram pelos ciclos de HD com 16 horas de hi-
dratação apresentaram um aumento de cerca de 20% da germinabilidade no 
mesmo potencial, além de germinar em potenciais mais negativos (-0,9 MPa).

Por outro lado, nem sempre há uma infl uência positiva dos ciclos de HD na 
germinação das espécies nativas, como foi observado por Santos e Meiado 
(2017b) em experimentos com sementes de Amburana cearensis (Allemão) 
A.C. Sm. (Fabaceae), em que os ciclos não infl uenciaram a germinação e o 
desenvolvimento inicial da espécie em condições controladas de produção de 
mudas. Os autores destacaram que, embora não tenha sido observado ne-
nhum efeito positivo dos ciclos de HD na germinação e no desenvolvimento 
inicial de A. cearensis, a utilização dos ciclos para estudos de melhoramento 
da germinação e produção de plântulas mais vigorosas não deve ser descar-
tada para a produção de mudas da espécie, pois, neste estudo, as sementes 
e plântulas não foram submetidas a nenhum tipo de estresse abiótico durante 
a germinação e o desenvolvimento inicial. Analisando outros estudos, em que 
fatores como população e época de coleta das sementes foram avaliados, 
essa colocação dos autores se torna mais completa. Santos (2017) observou 
que diferentes populações de Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru (Cacta-
ceae), estabelecidas no mesmo ecossistema, apresentaram respostas germi-
nativas diferenciadas após a passagem pelos ciclos de HD, havendo infl uên-
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cia positiva dos ciclos nas sementes de apenas uma das populações. Lima et 
al. (2018) observaram que sementes de P. catingicola subsp. salvadorensis 
coletadas durante a estação seca da Caatinga apresentaram respostas ger-
minativas mais expressivas em relação aos ciclos de HD quando comparadas 
com sementes da mesma população coletadas durante a estação chuvosa. 
Todas essas respostas diferenciadas levam a acreditar que, além do fator ge-
nético, a infl uência que a hidratação descontínua exerce sobre as sementes 
está diretamente relacionada à qualidade e ao vigor dessa semente, os quais 
podem ser modulados pelas características edafoclimáticas do ambiente no 
momento que essas sementes estão sendo produzidas.

Em alguns casos, a expressão da memória hídrica das sementes resultante 
dos ciclos de HD é observada durante o desenvolvimento das plântulas. Lima 
e Meiado (2018) demonstraram que sementes de M. tenuifl ora submetidas 
aos ciclos de HD produziram mudas mais vigorosas, com maiores compri-
mentos de caules e raízes e maior biomassa desses órgãos, além de maior 
biomassa de folhas. Os autores recomendaram que os ciclos de HD devem 
ser aplicados, então, na produção de plântulas da espécie para a utilização 
na recuperação de áreas degradadas da Caatinga. A passagem de sementes 
de Sapindus saponaria L. (Sapindaceae) (Santos; Meiado, 2017a) e Myracro-
druon urundeuva Allemão (Anacardiaceae) (Hora; Meiado, 2016) pelos ciclos 
de HD também demonstraram benefícios nas plântulas dessas espécies, re-
sultando na produção de mudas mais vigorosas. Além disso, os efeitos dos ci-
clos de HD durante a embebição das sementes no desenvolvimento inicial de 
plântulas também podem ser observados em condições de estresse hídrico 
aos quais as plântulas são submetidas. Santos e Meiado (2017c) observaram 
que plântulas de A. colubrina var. cebil originadas a partir de sementes que 
foram submetidas aos ciclos de HD eram mais tolerantes e vigorosas mesmo 
em condições de défi cit hídrico, o que demonstra que as alterações bioquími-
cas e genéticas proporcionadas pela hidratação descontínua no momento da 
embebição das sementes também podem benefi ciar as plântulas que estão 
se estabelecendo em condições de estresses abióticos na Caatinga.

Perspectivas e cenários

Ainda é necessário compreender os efeitos dos ciclos de HD em nível mole-
cular. Uma vez que a expressão da memória hídrica de sementes em parâ-
metros germinativos e de desenvolvimento inicial é infl uenciada pela popu-
lação, pelo ecossistema e pelas condições ambientais durante a produção 
das sementes, é importante compreender o que ocorre em nível celular para 
que essas respostas sejam desencadeadas e observadas em parâmetros 
germinativos ou características morfofi siológicas das plântulas. Também são 
necessários estudos mais aprofundados para a compreensão de como as 
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espécies da Caatinga respondem às condições ambientais para a produção 
de sementes que apresentam maior ou menor expressão da memória hídrica 
após a passagem pelos ciclos de HD. Além disso, sugere-se e incentiva-se 
o desenvolvimento de pesquisas que levem essas mudas produzidas sob a 
infl uência da hidratação descontínua para o campo, onde será possível ava-
liar a dimensão dos benefícios da memória hídrica na recuperação de áreas 
degradadas da Caatinga.

Considerações fi nais

Utilizar a memória hídrica de sementes, fenômeno natural que ocorre na Caa-
tinga, resultante dos ciclos de HD, a favor da produção de sementes e mudas 
mais vigorosas para refl orestamento do ecossistema é uma ideia acessível, 
de baixo custo e viável, uma vez que um dos maiores problemas do plantio de 
mudas na Caatinga é, justamente, o gasto com irrigações devido à limitação 
de chuvas. Porém, é importante observar que os efeitos dos ciclos de HD 
são infl uenciados diretamente por características populacionais ou condições 
ambientais durante a produção das sementes, o que pode ocasionar a falta 
de padrão nas respostas das sementes e mudas aos ciclos de HD em condi-
ções favoráveis ou, de forma mais signifi cativa, em condições de estresses 
ambientais.
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Germinação de sementes 
da Caatinga em um clima 
futuro
Bárbara França Dantas

Introdução

De todos os ambientes do Brasil, a região semiárida, que abriga o Bioma 
Caatinga, é aquela com maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, tanto 
no ecológico, quanto no aspecto agrícola e social, devido aos potenciais im-
pactos negativos nos recursos hídricos, degradação ambiental e agricultura 
de sequeiro (Angelotti et al., 2011).

Como resultado das mudanças climáticas, as espécies estão sendo cada 
vez mais expostas a fatores de estresse abióticos, como alta ou baixa tem-
peratura, seca e salinidade (Seal, 2012), que já alteraram a distribuição de 
espécies em todo o mundo (Thuiller et al., 2005). A vulnerabilidade de uma 
espécie a fatores de estresses abióticos não é apenas uma função da severi-
dade e duração do estresse (Kranner et al., 2010), mas também uma função 
da adaptação genética ao estresse e do fenótipo que pode ser expresso de 
forma diferente sob diferentes condições ambientais (Seal, 2012).

As espécies da Caatinga são conhecidas por sua adaptação às condições 
ambientais extremas desde sua germinação até a formação da próxima ge-
ração de sementes. Este texto tem o objetivo de descrever, a partir de dados 
da literatura e de experimentos em andamento, a germinação de sementes e 
o desenvolvimento inicial das mudas de espécies da Caatinga aos estresses 
ambientais e inferir, por meio de modelagens, as respostas destas às condi-
ções previstas em cenários pessimistas de mudanças climáticas.

Clima da Caatinga

O clima é uma das características mais importantes do Semiárido brasileiro, 
principalmente devido às ocorrências de secas estacionais e periódicas, coin-
cidindo com altas temperaturas. Quando comparada com outras formações 
brasileiras, a Caatinga tem muitas características climáticas extremas, como 
maior radiação solar (23,15 MJ m-2 d-1), baixa nebulosidade (5/10), maior 
temperatura média anual (27 oC), umidade relativa do ar baixa (48,8%), 
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alta evapotranspiração potencial (2.000 milímetros ano-1) e, acima de tudo, 
baixos níveis de precipitação pluviométrica associada à sua má distribuição 
(Moura et al., 2015). O clima da região, segundo a classifi cação de Köppen, é 
Bsh, quente e semiárido. As principais características deste ambiente natural 
é uma estação chuvosa curta e irregular (novembro a fevereiro) e estação 
seca com alta radiação solar incidente que provoca altas temperaturas diur-
nas e defi cit hídrico (Teixeira, 2010).

Devido a estas características ambientais, espécies de plantas que habitam 
a Caatinga exibem várias adaptações à seca e outros estresses abióticos 
para a colonização bem-sucedida do bioma (Fernandes-Júnior et al., 2015). 
Além disso, para germinar e se estabelecer em ecossistemas como a Caatin-
ga, são necessárias várias estratégias relacionadas à produção, dispersão, 
características morfofi siológicas das sementes, bem como tolerância a uma 
ampla faixa de condições ambientais extremas durante a germinação e esta-
belecimento de plântulas (Meiado et al., 2012).

Os modelos climáticos regionalizados para a Caatinga, baseados no Quarto 
Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC AR5), 
preveem aumento de temperatura de até 4 oC e cenários de secas e eventos 
extremos de chuva em grandes áreas do Nordeste, com redução de até 35% 
no volume de precipitação (IPCC, 2013). Isso, acompanhado do alto índice 
de evaporação, afetará o nível dos açudes e maior salinização do solo e de 
poços (Gondim et al., 2010) e acarretará em maior estresse térmico, hídrico 
e salino nas plantas desse bioma (Marengo, 2014).

Estresses abióticos potencializados pelas mudanças climá-
ticas e a germinação de sementes da Caatinga

Dentre as 4880 espécies de angiospermas da Caatinga, pouco mais de 200 
estudos em sementes de apenas 353 espécies foram publicados (artigos 
científi cos e técnicos, capítulos de livros; monografi as, dissertações e teses) 
desde a década de sessenta (Meiado et al., 2012; Passos; Cruz, 2015). Entre 
esses trabalhos, foram estudadas apenas 108 espécies quanto às respostas 
germinativas a fatores abióticos (água, luz, temperatura, salinidade e tipo de 
substrato).

Baixa disponibilidade hídrica

Muitas espécies da Caatinga, sendo várias representantes da família Fa-
baceae, germinam mesmo em condições de baixa disponibilidade de água, 
mostrando alta tolerância ao estresse hídrico ou osmótico durante as fases 
iniciais de desenvolvimento.
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Sementes de Schinopsis brasilliensis (Engl.) (Silva et al., 2009), Bauhinia 
cheilantha (Bong) Stend (Oliveira et al., 2014a), Mimosa verrucosa Benth. 
(Silva, 2011), Poicianella pyramidalis Tul. ( Lopes et al., 2008; Dantas et al., 
2009), Erythrina velutina (Willd.) (Reis et al., 2012), entre outras espécies ar-
bóreas da Caatinga, submetidas ao estresse hídrico, demonstraram grande 
variação na tolerância, sendo que os potenciais osmóticos limite variam de 
-0,2 até -1,0 MPa.

Entre as sementes tolerantes à restrição hídrica, está Zephyranthes sylvatica 
(Mart.) Baker (Amarilidacea), que apresenta comportamento bastante inte-
ressante em relação à germinação em elevados potenciais osmóticos. Até o 
potencial osmótico de -0,8 MPa a germinação dessas sementes é igual ou 
maior que em água destilada e não foi obtido o limite mínimo para germina-
ção (Silva et al., 2014).

Curiosamente, uma das espécies mais emblemáticas e comuns na paisagem 
da Caatinga e conhecida por sua tolerância à seca, Zizyphus joazeiro Mart. 
(Rhamnaceae), possui sementes sensíveis à restrição hídrica apresentando 
baixa porcentagem de sementes germinadas (20%) em -0,3 MPa (Lima; Tor-
res, 2009).

Nos vários trabalhos descrevendo a resposta de sementes da Caatinga exis-
tentes na literatura, o potencial osmótico -0,8 MPa parece ser um limite entre 
as sementes tolerantes (que germinam bem nessa condição) e moderada-
mente tolerantes e sensíveis (que não germinam nessa condição).

Temperaturas extremas

As altas temperaturas durante a maturação das sementes podem reduzir a 
dormência de algumas sementes (Zhang et al., 2017) e induzem termoto-
lerância em outras espécies (Sung et al., 1998). Assim, devido ao local de 
desenvolvimento e maturação, as sementes da Caatinga são naturalmente 
tolerantes às altas temperaturas a que são submetidas. Espécies da Caatin-
ga, de diversas famílias, possuem temperatura ótima de germinação entre 30 
e 35 ºC (Meiado, 2012; Oliveira et al., 2014b), indicando que essas espécies 
germinam em temperaturas pouco toleradas por espécies de fl orestas úmi-
das (Meiado et al., 2012).

Para outras espécies ou diferentes lotes, essas temperaturas não são ide-
ais, no entanto, não afetam muito a germinação de suas sementes, como 
observado em P. pyramidalis (Lima et al., 2006). Sementes de Myracrodruon 
urundeuva (Fr. All.) e Amburana cearensis (All.) apresentam mais de 60% de 
plântulas normais em 35 oC. Esta temperatura, no entanto, reduz a germi-
nação de S. brasilliensis a menos de 20% de plântulas normais e é limitante 
para sementes de S. obtusifolium (Roem & Schult.) (Oliveira et al., 2014b).
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Embora as condições edafoclimáticas da região em que as sementes se 
desenvolvem sejam um fator essencial para a aquisição de termotolerância 
(Sung et al., 1998), esta condição não garante a qualidade e a germinação 
máxima para todas as espécies daquele meio (Gomes et al., 2017).

Salinidade

Um substrato com concentrações consideráveis de sais em água apresen-
tará solução com potencial osmótico mais negativo do que o potencial os-
mótico interno da semente, tornando a água indisponível para a semente, 
impossibilitando ou até mesmo impedindo o processo de embebição. Além 
disso, o incremento na concentração salina produz um aumento na porcen-
tagem de plântulas anormais, em decorrência da ação tóxica dos sais sobre 
as sementes. O crescimento e a sobrevivência das plantas a condições de 
alta salinidade dependem da adaptação a baixos potenciais hídricos e altas 
concentrações de sódio (Cabot et al., 2014).

Algumas pesquisas simulando o efeito do estresse salino na germinação e no 
vigor de sementes de espécies fl orestais têm sido desenvolvidas, por exem-
plo, com Z. joazeiro (Lima; Torres, 2009), M. urundeuva, M. verrucosa, P. 
pyramidalis, Anadenanthera colubrina (Benth.) Brenan, Aspidosperma pyrifo-
lium (Mart.) e Erythrina velutina (Willd.) (Dantas; Ramos, 2012) e B. cheilan-
tha (Matias et al., 2011; Oliveira, 2015), entre outras.

Com exceção das sementes de M. urundeuva, a maioria das sementes da 
Caatinga é altamente tolerante à salinidade, apresenta alta germinação em 
condutividades elétricas acima de 10 dSm-1, semelhante a espécies halófi tas 
(tolerantes a sais), como a Salicornia brachiata Roxb. (Rathore et al., 2016) e 
Atriplex sp. (Nedjimi, 2014).

Germinação de espécies fl orestais da Caatinga em cenários 
climáticos futuros

Embora as sementes das espécies da Caatinga tenham demonstrado alta 
tolerância aos estresses abióticos, em poucas se conhece os limites a partir 
dos quais as sementes param de germinar e nem a diferença entre diferentes 
acessos e/ou populações dentro e fora do Bioma Caatinga quanto a esses 
limites de tolerância. Além disso, não se têm informações sobre como essas 
sementes responderão às mudanças climáticas previstas pelo IPCC para a 
região. Assim, com o intuito de se prever a germinação em clima futuro, foram 
obtidos os limites térmico, hídrico e salino de seis espécies arbóreo-arbusti-
vas da Caatinga (M. urundeuva, P. pyramidalis, P. microphylla, A. colubrina, 
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E. velutina e A. cearensis). Verifi cou-se que os limites térmicos para a ger-
minação de todas as espécies foram semelhantes. A temperatura base (Tb), 
abaixo da qual as sementes não germinam, foi sempre menor do que 12 oC 
que, historicamente, é a temperatura mais baixa do sertão pernambucano, 
onde as sementes foram obtidas. A temperatura teto (Tc), acima da qual as 
sementes não germinam, foi sempre maior que 40 oC. A temperatura ótima 
(To), em que as sementes apresentam maior velocidade e porcentagem de 
germinação, variou entre temperaturas próximas a 30 oC a até um pouco su-
periores que 35 oC. Verifi cou-se, portanto, que o aumento da temperatura da 
região de até 4 oC, de acordo com o IPCC/AR5 (IPCC, 2013), não prejudicará 
o processo germinativo dessas espécies.

Quanto à tolerância à salinidade, a condutividade elétrica teto (CEc), acima 
da qual a concentração de sais na solução inibe a germinação das sementes, 
foi bastante alta para todas as espécies sendo quase sempre maior que 20 
dSm-1 e muitas vezes chegando a valores maiores que 30 dSm-1. Não só 
as sementes, mas as mudas de espécies da Caatinga apresentam tolerância 
à salinidade da solução do solo (Sá et al., 2013; Ribeiro et al., 2014). Esses 
altos limites de tolerância à salinidade, indicam que, apesar dos solos salinos 
e sódicos da região, as sementes conseguirão germinar em um clima futuro, 
contanto que haja água no solo, ainda que esta seja salobra (Dantas et al., 
2014).

O potencial osmótico base, aquele abaixo do qual as sementes não conse-
guem germinar, variou em torno de -0.8 MPa e foi sempre maior que -1,0 
MPa, equivalente a 13,9% de umidade em solos da região onde as semen-
tes foram colhidas (Nascimento et al., 2010). A partir da umidade mínima no 
solo (13,9%) para germinação das sementes e de valores encontrados em 
trabalhos na literatura (Moura et al., 2015; Santos et al., 2011), calculou-se 
a precipitação mínima (17,5 mm) necessária em uma semana, para as se-
mentes germinarem na Caatinga. Essa lâmina d’água permitiu a germinação 
de sementes de A. colubrina, bem como o crescimento adequado de suas 
mudas em experimentos de vaso em casa de vegetação. De acordo com os 
cenários mais pessimistas de clima futuro, o número de semanas com soma 
térmica e precipitação necessárias para germinação das sementes diminui-
rão de 14 (de acordo com os dados históricos de 1970-2014) para quatro 
semanas em 2055. Não se sabe ainda se esse período de quatro semanas 
de precipitações maiores que 17,5 mm é sufi ciente para que as sementes 
que germinarem no ambiente se desenvolvam adequadamente em plantas 
jovens tolerantes à estação seca. Um bom indicativo de que isso pode acon-
tecer é que plântulas de P. pyramidalis e A. colubrina, com radículas de até 
5 e 10 mm apresentaram tolerância à desidratação total durante 72 horas, 
retomando seu crescimento após a reidratação. Após a emergência em ban-
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cos de sementes, plântulas P. pyramidalis sobreviveram 40 dias sem chuva 
ou irrigação. Além disso, estudos mostram que eventos de baixa precipitação 
(< 5 mm) são importantes para o desenvolvimento das plantas adaptadas ao 
ambiente semiárido (Sala; Lauenroth, 1982), podem induzir ciclos de hidra-
tação e secagem, promovendo maior tolerância das sementes aos estresses 
ambientais (Lima et al., 2018).

Assim, apesar da alta tolerância destas sementes às condições ambientais 
extremas, serão necessários estudos e estratégias efi cientes que garantam 
a manutenção destas espécies em cenários futuros de mudanças climáticas.

Referências

ANGELOTTI, F.; FERNANDES JÚNIOR, P. I.; SÁ, I. B. Mudanças Climáticas no Semiárido 
Brasileiro: Medidas de Mitigação e Adaptação. Revista Brasileira de Geografi a Física, v. 6, p. 
1097-1111, 2011.

CABOT, C.; SIBOLE, J. V.; BARCELÓ, J.; POSCHENRIEDER, C. Lessons from crop plants 
struggling with salinity. Plant Science, v. 226, p. 2-13, 2014.

DANTAS, B. F.; LOPES, A. P.; SILVA, F. F. S. da; LÚCIO, A. A.; BATISTA, P. F.; PIRES, M. M. M. 
L.; ARAGÃO, C. A. Growth rates of catingueira seedlings submitted to different substrates and 
shading. Revista Arvore, v. 33, n. 3, p.413-423, 2009.

DANTAS, B. F.; RAMOS, D. L. D. Germinação de sementes da Caatinga em água biossalina. 
Informativo ABRATES, v. 22, n. 3, p. 1-4, 2012.

DANTAS, B. F.; RIBEIRO, R. C.; MATIAS, J. R.; ARAÚJO, G. G. L. Germinative metabolism of 
Caatinga forest species in biosaline agriculture. Journal of Seed Science, v. 36, n. 2, p. 194-
203, 2014.

FERNANDES-JÚNIOR, P. I.; AIDAR, S. de T.; MORGANTE, C. V.; GAVA, C. A. T.; ZILLI, J. É.; 
SOUZA, L. S. B. de; MARINHO, R. de C. N.; NÓBREGA, R. S. A.; BRASIL, M. da S.; SEIDO, S. 
L.; MARTINS, L. M. V. The resurrection plant Tripogon spicatus (Poaceae) Harbors a diversity 
of plant growth promoting bacteria in Northeastern Brazilian Caatinga. Revista Brasileira de 
Ciencia do Solo, v. 39, n. 4, p. 993-1002, 2015.

GOMES, S. E. V.; ARAÚJO, M. N.; DANTAS, B. F. Efeito da precipitação e temperatura no 
tamanho de sementes de Anadenanthera colubrina. In: JORNADA DE INTEGRAÇÃO DA PÓS-
-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 2., 2017, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa 
Semiárido, 2017. p. 109-114. (Embrapa Semiárido. Documento, 280).

GONDIM, T. M. S.; CAVALCANTE, L. F.; BELTRÃO, N. E. M. Aquecimento global: salinidade e 
consequências no comportamento vegetal global. Revista Brasileira de Oleaginosas e Fibro-
sas, v. 14, n. 1, p. 37-54, 2010.

IPCC. Climate Change 2013: the physical science basis. Cambridge, UK: Cambridge Universi-
ty Press, 2013.

KRANNER, I.; MINIBAYEVA, F. V.; BECKETT, R. P.; SEAL, C. E. What is stress? Concepts, 
defi nitions and applications in seed science. New Phytologist, v. 188, n. 3, p. 655-673, nov. 
2010.



132 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

LIMA, J. D.; ALMEIDA, C. C.; DANTAS, V. A. V.; SILVA, B. M. da S. E; MORAES, W. da S. 
Efeito da temperatura e do substrato na germinação de sementes de Caesalpinia ferrea Mart. 
ex Tul. (Leguminosae, Caesalpinoideae). Revista Árvore, v. 30, n. 4, p. 513-518, 2006.

LIMA, B. G.; TORRES, S. B. Estresses hídrico e salino na germinação de sementes de Zi-
zyphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae). Revista Caatinga, v. 22, n. 4, p. 93-99, 2009.

LIMA, A. T.; CUNHA, P. H. J. da; DANTAS, B. F.; MEIADO, M. V. Does discontinuous hydration 
of Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin &amp; Barneby var. excelsa (Schrad.) H.S. Irwin &amp; 
Barneby (Fabaceae) seeds confer tolerance to water stress during seed germination? Journal 
of Seed Science, v. 40, n. 1, 2018.

LOPES, A. P.; ARAUJO, M. N.; SILVA, P. P.; SILVA; SOUZA, Y. A.; DANTAS, B. F. Desenvolvi-
mento inicial de plantas de catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.) submetidas ao estresse 
hídrico. In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMI-ÁRIDO, 3., 2008, 
Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semi-Árido, 2008. p. 32-36.  (Embrapa Semi-Árido. 
Documentos, 210).

MARENGO, J. A. O futuro clima do Brasil. Revista USP, n. 103, p. 25, 2014.

MATIAS, J. R.; PEREIRA, A. L.; SILVA, R. C. B.; NASCIMENTO, M. A.; REIS, R. C. R.; DAN-
TAS, B. F. Efeito de estresse salino no processo germinativo de sementes de angico (Anade-
nanthera colubrina) In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 6., 
2011, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011. p. 297-302, (Embrapa Semiárido. 
Documentos, 238).

MEIADO, M. V. Germinação de sementes de cactos do Brasil: fotoblastismo e temperaturas 
cardeais. Informativo ABRATES, v. 22, n. 3, p. 20-23, 2012.

MEIADO, M. V.; SILVA, F. F. S.; BARBOSA, D. C. DE A. Diaspore of the Caatinga: a review. In:  
SIQUEIRA FILHO, J. A. de. (Ed.). Flora of the Caatingas of the São Francisco River: natural 
history and conservation. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio Editorial, 2012. p. 306-
365.

MOURA, M. S. B. de; SOUZA, L. S. B. de; RANDOW, C. von; SILVA, T. G. F. da. Perfi l vertical 
de CO2 na Caatinga preservada: resultados preliminares. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
AGROMETEOROLOGIA, 19., 2015, Lavras. Agrometeorologia no século 21: o desafi o do 
uso sustentável dos biomas brasileiros: anais. Lavras: UFLA, 2015. p. 307-316.

NASCIMENTO, P. dos S.; BASSOI, L. H.; PAZ, V. P. da S.; VAZ, C. M. P.; NAIME, J. de M.; 
MANIERI, J. M. Estudo comparativo de métodos para a determinação da curva de retenção de 
água no solo. Irriga, v. 15, n. 2, p. 193-207, 2010.

NEDJIMI, B. Effects of salinity on growth, membrane permeability and root hydraulic conduc-
tivity in three saltbush species. Biochemical Systematics and Ecology, v. 52, p. 4-13, 1 fev. 
2014.

OLIVEIRA, G. M. de; MATIAS, J. R.; SILVA, P. P. da; RIBEIRO, R. C.; DANTAS, B. F. Germina-
ção de sementes de aroeira-do-sertão (Myracrodruon urundeuva Fr. All.) e mororó (Bauhinia 
cheilantha (Bong) Stend.) em diferentes condutividades elétricas. Revista SODEBRAS, v. 9, n. 
104, p. 70-73, 2014a.

OLIVEIRA, G. M.; MATIAS, J. R.; RIBEIRO, R. C.; BARBOSA, L. G.; SILVA, J. E. S. B.; DAN-
TAS, B. F. Germinação de sementes de espécies arbóreas nativas da Caatinga em diferentes 
temperaturas. Scientia Plena, v. 10, n. 4, p. 1-6, 2014b.

OLIVEIRA, G. M. de. Tolerância de diferentes lotes de aroeira-do-sertão (Myracrodruon 
urundeuva Fr.All.) sob estresses abióticos. 2015. 50 f. Dissertação (Mestrado) – Departa-
mento de Tecnologia e Ciências Sociais, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, BA.



133DOCUMENTOS 287

PASSOS, M. A.; CRUZ. Estado da arte da produção e tecnologia de sementes fl orestais no 
nordeste. In: PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOSA, M. B.; SILVA, A. (Ed.). . Sementes fl o-

restais tropicais: da ecologia à produção. 2. ed. Londrina: ABRATES, 2015. p. 400-420.

RATHORE, A. P.; CHAUDHARY, D. R.; JHA, B. Biomass production, nutrient cycling, and 
carbon fi xation by Salicornia brachiata Roxb.: A promising halophyte for coastal saline soil reha-
bilitation. International Journal of Phytoremediation, v. 18, n. 8, p. 801–811, 2 ago. 2016.

REIS, R. C. R.; DANTAS, B. F.; PELACANI, C. R. Mobilization of reserves and germination of 
seeds of Erythrina velutina Willd. (Leguminosae - Papilionoideae) under different osmotic poten-
tials. Revista Brasileira de Sementes, v. 34, n. 4, p. 580-588, 2012.

RIBEIRO, R. C.; DANTAS, B. F.; MATIAS, J. R.; OLIVEIRA, G. M. de; CAROLINA, D.; BISPO, 
J. D. S. Germinação de sementes e produção de mudas de catingueira-verdadeira em água 
biossalina. Informativo ABRATES, v. 24, n. 3, p. 51-55, 2014.

SÁ, F. V. S.; ARAUJO, J. L.; NOVAES, M. C.; SILVA, A. P.; PEREIRA, F. H. F.; LOPES, K. P. 
Crescimento inicial de arbóreas nativas em solo salino-sódico do Nordeste brasileiro tratado 
com corretivos. Revista Ceres, v. 60, n. 3, p. 388-396, 2013.

SALA, O. E.; LAUENROTH, W. K. Small rainfall events: an ecological role in semiarid 

regions. Oecologia, v. 53, n. 3, p. 301-304, 1982.

SANTOS, T. E. M.; MONTENEGRO, A. A. A.; SILVA, D. D. Umidade do solo no Semiárido 
pernambucano usando-se refl ectometria no domínio do tempo (TDR). Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 15, n. 7, p. 670-679, 2011.

SEAL, C. E. Assessing the vulnerability of species to climate change. Samara, n. 22, p. 6, 2012.

SILVA, P.; LOPES, A. P.; ARAUJO, M. N.; LIRA, M. A. P.; OLIVEIRA, D. A. B.; SILVA, F. F. S.; 
REIS, R. C. R.; SOUZA, Y. A.; DANTAS, B. F. Germinação de sementes de Schinopsis bra-
silliensis submetidas a estresse hídrico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOLOGIA VE-
GETAL, 12., 2009, Fortaleza. Desafi os para produção de alimentos e bioenergia. Fortaleza: 
SBFV: UFC: Embrapa Agroindústria Tropical, 2009. 1 CD-ROM.

SILVA, M. W.; BARBOSA, L. G.; SILVA, J. E. S. B. da; GUIRRA, K. S.; GAMA, D. R. da S.; OLI-
VEIRA, G. M. de; DANTAS, B. F. Caracterization of seed germination of Zephyranthes sylvatica 
(Mart.) Baker (Amarilidacea). Journal of Seed Science, v. 36, n. 2, p. 178-185, 2014.

SILVA, P. P. da. Germinação e armazenamento de sementes de Mimosa verrucosa Benth 

nativa da Caatinga. 2011. 53 f. il. Tese (Mestrado em Recursos Genéticos Vegetais) - Universi-
dade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Feira de Santana.

SUNG, Y.; CANTLIFFE, D. J.; NAGATA, R. T. Seed developmental temperature regulation of 
thermotolerance in lettuce. Journal of the American Society for Horticultural Science, v. 
123, n. 4, p. 700-705, 1 jul. 1998.

TEIXEIRA, A. H. de C. Informações agrometeorológicas do Polo Petrolina, PE/Juazeiro, BA - 
1963 a 2009. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2010. 21 p. (Embrapa Semiárido. Documentos, 
233).

THUILLER, W.; LAVOREL, S.; ARAÚJO, M. B.; SYKES, M. T.; PRENTICE, I. C. Climate change 
threats to plant diversity in Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America, v. 102, n. 23, p. 8245-50, 7 jun. 2005.

ZHANG, R.; BASKIN, J. M.; BASKIN, C. C.; MO, Q.; CHEN, L.; HU, X.; WANG, Y. Effect of 
population, collection year, after-ripening and incubation condition on seed germination of Stipa 
bungeana. Scientifi c Reports, 2017. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-
017-14267-2>. Acesso em: 5 jul. 2018.



Workshop Tecnologias para 
o Semiárido



135 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Recaatingamento

José Moacir dos Santos, Markus Breuss

Introdução

Único bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga precisa de cuidados. 
Rica em recursos naturais, a “Mata Branca” – do tupi-guarani - caa(mata) e 
tinga(branca), é um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta. Atual-
mente, mais da metade de seu território apresenta diferentes graus de de-
gradação e apenas 2% de sua área estão protegidas em unidades de con-
servação.

A Caatinga é frequentemente associada com a seca, pobreza e pouca bio-
diversidade, mas ao contrário do que se pensa, esse bioma confere valores 
biológicos e econômicos signifi cativos para o País. Assim como nas demais 
fl orestas, a conservação da “Mata Branca” evita a emissão do gás carbônico 
(CO

2
) e o recaatingamento de suas áreas degradadas tem potencial para o 

sequestro e a fi xação de carbono da atmosfera, diminuindo o efeito estufa e 
o aquecimento global. Além disso, traz mais benefícios ambientais, como a 
conservação da água, do solo e da biodiversidade.

A Caatinga também é fonte de matérias primas como frutos silvestres, for-
ragem, fi bras e plantas medicinais, que são essenciais para o sustento das 
comunidades tradicionais. Pode, através do uso sustentável, garantir o bem-
-estar e a permanência das famílias no campo, se tornando uma atividade 
econômica segura, mesmo nos anos de seca, em substituição da atividade 
agrícola de plantas anuais altamente dependentes de chuvas abundantes e 
regulares. Diante das ameaças ao futuro do bioma, o Instituto Regional da 
Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa) vem desenvolvendo o recaatinga-
mento em comunidades agropastoris e extrativistas, as Comunidades tradi-
cionais de Fundo de Pasto. Trata se de um projeto de vanguarda, que tem a 
população das próprias comunidades como os agentes responsáveis pelas 
transformações socioambientais.

1Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), moacir@irpaa.org.
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O Projeto inicial (ou piloto) abrangeu sete comunidades do Território Sertão do 
São Francisco (Figura 1): Angico, no Município de Canudos, Melancia, em Casa 
Nova, Pau Ferro, em Curaçá, Fartura, em Sento Sé, Poço do Juá, em Sobradi-
nho, Serra dos Campos Novos, em Uauá e Curral Novo, em Juazeiro. Mais de 
140 famílias estão envolvidas diretamente nas atividades do Recaatingamento. 
São moradores das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, organizados 
em Associações Agropastoris.

Com o objetivo de contribuir para inverter a desertifi cação do Bioma Caatinga 
através do uso sustentável de seus bens naturais, o Projeto Recaatingamento 
atua com cinco linhas de ação: 1) Conservação da Caatinga; 2) Recomposição 
da Caatinga; 3) Educação Ambiental Contextualizada; 4) Melhorias da Renda; 5) 
Políticas Públicas.

O recaatingamento busca capacitar as famílias das comunidades de Fundo de 
Pasto em conservação e recuperação do ambiente onde eles vivem, por meio 
dos cursos e ofi cinas, dias de campo, visitas técnicas e intercâmbios. O projeto 
promove a Educação Ambiental Contextualizada por meio da assessoria à edu-
cação escolar. Como tema transversal, na educação ambiental, é trabalhada a 
conservação de recursos naturais, a valorização da Caatinga e a Convivência 
com o Semiárido.

As comunidades elaboram e implementam, de forma participativa, os Planos de 
Manejo Ambiental Sustentável, para conservar a Caatinga onde ela ainda está 
preservada e, recuperar, onde ela já está fragilizada. Também, são elaborados 
os Planos de Manejo do Rebanho e o uso de plantas forrageiras para diminuir a 
ação herbívora, evitando o superpastoreio e melhorando a qualidade da ovino-
caprinocultura. Paralelamente, o Recaatingamento promove capacitações para 
a geração de renda, agregando valor aos produtos oriundos das atividades agro-
extrativistas sustentáveis, como o benefi ciamento das frutas silvestres (umbu e 

Figura 1. Área do Projeto no Território Sertão do São Francisco, Norte da Bahia.
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maracujá-do-mato). Instalações como viveiros, cisternas e unidades de bene-
fi ciamento apoiam as atividades.

Benefícios/Metas do projeto

Áreas de Caatinga conservadas em regime de Fundo de Pasto evitam a libe-
ração de, aproximadamente, 193 mil toneladas de CO

2
. Isto é equivalente a 

20% das áreas das associações de Fundo de Pasto em processo de recupe-
ração, que corresponde a 1.100 hectares e uma projeção de 20 mil toneladas 
de CO

2
 sequestrados (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Matéria orgânica 
cobrindo o solo.

Figura 3. Baraúna em desenvolvimento.
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A permanência das famílias no campo, com uma renda digna e com qualida-
de de vida, evita o êxodo rural, gerando cultura e bem-estar social, alimento 
e qualidade de vida para o campo e para a cidade.

O projeto teve início com sete comunidades, em outubro de 2009, tendo suas 
atividades patrocinadas pelo programa Petrobras Ambiental até fevereiro de 
2012, quando passou a ser apoiado pelos projetos de Assessoria Técnica e 
Extensão Rural (Ater) dos governos Estadual e Federal e por entidades da 
Cooperação Internacional ligadas à Entidade Católica (Misereor), onde foram 
incluídas mais quatro comunidades.

A proposta técnica do Recaatingamento consiste em identifi car uma área de-
gradada na comunidade, isolá-la dos animais; usar práticas de manejo de 
solo como escarifi cação, curva de nível, barramentos de riachos (Figura 4) e 
linhas d’água com pedra solta, terraceamento e curva de nível; microbacias 
para captação de água in situ e plantio de mudas; barreiros trincheira, barra-
gens subterrâneas; dispersão de sementes misturadas ao esterco; Sistemas 
Agrofl orestais (SAFs) com plantas nativas de interesse da Comunidade.

Figura 4. Barramentos de pedra nos caminhos de água.
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Nas áreas de conservação, as áreas soltas, a proposta é elaborar um plano 
de manejo da Caatinga, considerando todo o seu potencial não madeireiro 
e sua capacidade de suporte animal, principalmente de cabras e de ovelhas 
que, geralmente, estão três vezes acima da capacidade de suporte da área. 
Paralelo a essas atividades, se desenvolvem capacitações para o incremento 
de atividades de geração de renda com a produção de alimentos que di-
minuam a dependência do extrativismo da Caatinga. No total, estão sendo 
Recaatingados 869 hectares e estão sendo conservados 10.000 hectares em 
11 comunidades.

Estado da arte

A convivência com as comunidades tradicionais de Fundo de Pasto tem mos-
trado que a melhor forma de proteção e conservação da Caatinga se dá pelo 
uso coletivo de grandes áreas soltas, sem cercas. Nas comunidades onde as 
famílias têm menos de cem hectares e as terras são cercadas, a degrada-
ção da Caatinga passa dos 80%. Nos anos de seca, essas famílias são as 
que mais sofrem, pois, sem a vegetação em pé, é praticamente impossível 
o desenvolvimento sustentável da agropecuária, visto que todos os animais 
criados e todas as plantas cultivadas são exóticos, vindos de climas diferen-
tes do clima semiárido e que, em qualquer curto período de seca são todos 
dizimados. No entanto, a modalidade de uso da terra em regime coletivo 
ainda não é aceita pela lei de terras do Brasil. As comunidades tradicionais 
de Fundo de Pasto lutam para que seu modo de vida seja reconhecido e 
suas terras legalizadas, diminuindo assim a pressão por parte de grileiros e 
grandes projetos. A preservação da Caatinga passa, impreterivelmente, pela 
adoção de uma nova lei de terras que considere a modalidade de uso coletivo 
de grandes áreas abertas de Caatinga. Para isso, se faz urgente o reorde-
namento agrário e a regularização das terras das comunidades tradicionais 
de Fundo de Pasto, as verdadeiras guardiãs da biodiversidade da Caatinga.

Entraves e difi culdades

1) Acostumadas com a cerca de arame farpado com 8 e 9 fi os, as famílias 
ainda não confi am na cerca elétrica com 5 ou 6 fi os. Mesmo nas comunida-
des onde a cerca está funcionando bem as famílias querem colocar mais fi os 
de arame.

2) Ter grandes áreas coletivas cercadas ainda causa desconfi ança nas famí-
lias, por conta da experiencia de grilagem sofrida ao longo da história.

3) Das 7 áreas plantadas inicialmente, apenas em duas áreas as mudas so-
breviveram. Onde choveu mais de 400 mm. Nas demais áreas, a chuva foi 
inferior a 300 mm. Mesmo nas áreas onde as mudas não vingaram, é possí-
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vel perceber árvores, arbustos e outras plantas germinando, nos locais onde 
houve acúmulo de solo e matéria orgânica. Mesmo nas áreas onde as mudas 
não vingaram, é incrível a capacidade de regeneração das plantas já existen-
tes, crescendo mais de 50 cm por ano.

Lacunas do conhecimento

- Falta estudo sobre plantas pioneiras em cada região, considerando o solo 
e o microclima. Para plantar e semear, principalmente, as plantas pioneiras e 
recuperadoras daquele tipo de solo.

- Desenvolvimento de novos modelos de cerca para o isolamento das áreas 
que sejam efi cientes, de baixo custo e de baixa manutenção.

- Resolver problemas de tecnologia e manejo da cerca rural eletrifi cada.

- Contribuir para Implementar o plano de manejo nas áreas soltas.

- Contribuir para a criação da cultura de estoque de alimentos e oferecer as 
condições necessárias para que as famílias produzam e armazenem alimen-
to para os animais e diminuam a pressão sobre a Caatinga. Reduzir a depen-
dência econômica da pecuária extensiva sem perder as características do 
uso coletivo do território e nem da produção ecológica de cabras e ovelhas.

Aprendizagem

- Mesmo os solos mais degradados são recuperáveis.
- A Caatinga tem grande poder de regeneração.
- A cerca elétrica é mais uma possibilidade para o isolamento de grandes 
áreas, porém requer manutenção frequente.
- Cercas de 9 fi os de arame liso com estacas de aço e postes de concreto são 
práticas, seguras e têm custo de manutenção reduzido. Essa cerca é mais 
cara que a elétrica e mais barata que a de arame farpado.
- Em época de la niña, quase todas as sementes e mudas vingam.
- Em época de el niño, só as plantas já existentes na área se desenvolvem.
- O Recaatingamento é possível e barato, quando em parceria.

Perspectivas e cenários

No Recaatingamento, o isolamento da área degradada e o controle do nú-
mero de animais nas áreas conservadas são as principais práticas, seguidas 
das técnicas de manejo de água e de solo e do incremento das atividades 
econômicas não extrativistas. Com a difi culdade da previsão das chuvas, 
considera-se mais promissor o plantio de mudas a partir de estacas e brotos 
e a dispersão de sementes nativas misturadas com esterco.
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Para implementação de projetos fl orestais na Caatinga, é necessário um pla-
nejamento de médio prazo, no mínimo 15 anos para se observar resultados 
quantitativos.

O cultivo de SAFs com irrigação de salvação com água de barreiro trincheira 
comunitário é o que desponta como ótima possibilidade de dar uso econômi-
co às áreas isoladas, animando a comunidade a manter as cercas em bom 
estado de conservação.

A produção de forragem e ração na comunidade para a criação de galinhas 
e cabra de leite são atividades que incluem jovens e mulheres, diversifi cam 
as atividades geradoras de renda e reduzem a necessidade de aumento do 
rebando, reduzindo a pressão herbívora sobre a Caatinga.

O Recaatingamento pode ser uma metodologia de recuperação de área de-
gradada e conservação de fl orestas no Bioma Caatinga atendendo às de-
mandas do Código Florestal em áreas familiares e coletivas.

Continuar com a divulgação dos conceitos de Recaatingamento e do Valor 
da Caatinga em Pé, principalmente nos espaços de construção de políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável do Semiárido e no combate à 
desertifi cação.
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Irrigação de salvação em 
fruteira de sequeiro
André Azevedo Rocha1

Introdução

Entre as principais características climáticas do Semiárido brasileiro, desta-
cam-se as temperaturas médias elevadas, a alta evapotranspiração (evapo-
ração potencial de até 3.000 mm/ano) e precipitações médias anuais inferio-
res a 800 mm, tendo a chuva uma distribuição irregular no tempo e no espaço 
geográfi co, gerando enchentes ocasionais e signifi cativos períodos de estia-
gens – 8 meses consecutivos anualmente na maior parte do território. Aliados 
à realidade fundiária caracterizada por minifúndios e com o défi cit estrutural 
na estocagem de água, grãos e forragens, esses fatores limitam a produção 
de alimentos e geração de renda, principalmente quando baseada na criação 
de animais de grande porte e/ou culturas anuais.

Apesar das limitações, a diversidade biológica, principalmente na fl ora, as 
várias formas de manifestações culturais e até mesmo os diferentes micro-
climas fazem do Semiárido brasileiro uma região extremamente rica e com 
grande potencial para o desenvolvimento sustentável. Pela extraordinária 
adaptação da espécie, especialmente a capacidade de produzir satisfatoria-
mente alimentando-se de plantas nativas da Caatinga e menor demanda de 
água, a caprinocultura se destaca como atividade de relevante importância 
socioeconômica na região. Do mesmo modo, o extrativismo de espécies na-
tivas, tais como umbu e maracujá-do-mato, muitas vezes transformados em 
geleias, doces, sucos e outros derivados pelas próprias famílias, represen-
tam outra importante fonte de renda no segmento da agricultura familiar do 
Semiárido. Entretanto, a falta de acesso à terra em tamanho apropriado e a 
sazonalidade da atividade extrativista requer a diversifi cação da produção em 
busca da segurança alimentar e nutricional, bem como da geração de renda 
compatível com as necessidades familiares.

Apostando no estoque de água de chuva como forma de superação dos efei-
tos da seca, pelo uso de cisternas domiciliares e de produção, além de outras 
tecnologias, entidades da sociedade civil, vinculadas à Articulação Semiárido 
Brasileiro – ASA, iniciaram uma forte mobilização social que nos últimos 18 
anos resultou na implementação de cerca de 1.200.000 cisternas de 16 m3 
– uma por família, a partir da proposição do Programa de Formação e Mobili-

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), andre@irpaa.org.
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zação Social para a Convivência com o Semiárido – Um Milhão de Cisternas 
(P1MC), de iniciativa da referida articulação. Mais recentemente, há cerca de 
uma década, vêm sendo implementadas também as tecnologias de capta-
ção, estoque e manejo de água de chuva para produção de alimentos a partir 
do Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), que contempla não só cister-
nas, mas diversos reservatórios, tais como barreiros trincheiras, tanques de 
pedras, além de estruturas de caráter produtivo. O número de benefi ciários 
do P1+2 é estimado em 200.000 famílias. A demanda que permanece é da 
ordem de 300 mil famílias à espera de cisterna para água de consumo huma-
no, e de 600 mil aguardando uma tecnologia de água para produção. Mas, 
ao certo é que esses programas vêm impulsionando a recuperação, implan-
tação ou ampliação de quintais produtivos – locais de cultivos de hortaliças, 
fruteiras, plantas medicinais, forragens, no entorno da casa, com espécies 
nativas e exóticas, por parte do público que o acessou (Tabela 1). Maior parte 
dos quintais tem produção intermitente pela defi ciência hídrica e de mane-
jo, e destinada ao consumo familiar. O uso da irrigação de salvação tem se 
apresentado como uma estratégia de reduzir a estacionalidade da produção 
de frutas e/ou evitar mortes de plantas perenes em sistema sequeiro nos 
períodos de seca.

Tabela 1. Dados da pesquisa realizada em 2017, com 270 benefi ciários do 
P1+2.

Pergunta(s)
Resposta (%)

Sim Não Parcialmente

A implementação funciona e armazena a água da chuva 
na quantidade que foi prevista?

87 7 11

Utiliza abastecimento da implementação por meio de 
carro pipa?

18 82 0

As fontes a que você tem acesso, garantem água para 
sua família satisfatoriamente?

36 39 25

O material entregue no caráter produtivo está sendo 
usado no que foi previsto?

80 17 6

Com maior disponibilidade de água na propriedade, cará-
ter produtivo e formação, você aumentou a sua produção 
de alimento, seja de origem vegetal ou animal?

92 3 5

Depois da implementação da tecnologia, a alimentação 
da sua família melhorou?

93 4 3

Entende-se por irrigação de salvação a aplicação de uma lâmina de água 
para atender o requerimento mínimo das culturas após défi cit de umidade 
no solo (Brito; Cavalcanti, 2013), e como sequeiro o sistema de produção 
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agrícola que depende estritamente da precipitação de chuvas para que a cultura 
complete seu ciclo (Lira, 2016). Assim, o termo irrigação de salvação pode ser 
entendido como irrigação suplementar (Santos et al., 2015).

Estado da arte

Levantamento de informações, realizado pelo Irpaa em 2017 com 270 famílias 
benefi ciárias do P1+2 nos municípios de Casa Nova, Juazeiro e Curaçá, no Es-
tado da Bahia, aponta a afi rmação do público de que, por meio desse programa, 
melhorou-se a produção vegetal e animal, bem como a alimentação, por meio 
da utilização da água, principalmente em quintais e dessedentação de animais 
de pequeno porte, conforme consta nas Tabelas 1 e 2, com outros aspectos 
pesquisados.

Tabela 2. Dados da pesquisa realizada em 2017, com 270 benefi ciários do P1+2.
Pergunta Resposta (%)

Caso tenha carência de 
água, o que achas que 
ainda falta para minimi-
zar a situação?

Chuva Cisterna Adutora Poço Carro-pipa

21 47 8 23 1

65 85 14 44

Tipo de produção ativa 
para consumo e/ou 
venda?

Hortaliças Frutas Cereais Raízes Ovos Carne Leite Mel

57 27 1 3 77 96 20 1

A quem você 
vende seus 
produtos?

Consumidor Atravessador PAA/
PNAE

Supermercado Troca

Vegetal 18 2 0 0 0

Animal 40 37 0 0 0

Quando perguntado sobre o “Principal conhecimento adquirido ou fortalecido nas capacitações do 
P1+2?” obtivem-se apontamentos nas seguintes temáticas:
- 40% para Produção vegetal orgânica/ agroecológica (canteiros/ hortas/ pomar);
- 25% para Manejo animal (alimentação, sanidade de galinhas/ caprinos/ ovinos);
- 13% para Captação, manejo e gestão da água/ tecnologias; e
- 22% apontam diversos temas tais como potenciais do clima e da Caatinga, organização social, 
manejo do solo e da água de irrigação, benefi ciamento e comercialização de produtos da agricultu-
ra familiar.

Apesar das difi culdades em assegurar água até para demandas básicas tais como 
consumo humano e limpezas domésticas, onde várias famílias dependem quase 
permanentemente do abastecimento por carro-pipa, outras praticam a irrigação 
de salvação em fruticultura de sequeiro a partir das diversas fontes acessadas. 
Aspectos dessa atividade podem ser vistos a seguir, observando outro estudo de 
caso realizado com 12 famílias dos municípios de Estrela de Alagoas, Palmeira 
dos Índios e Igaci – em Alagoas, Canudos, Uauá, Quixabeira, São José do Jacuí-
pe e Várzea da Roça – na Bahia, nos meses de maio e junho de 2018.
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As principais fontes de água utilizadas para regar as plantas foram barreiro 
(Figura 1A) e barragem de pequeno porte (Figura 1B) para 33% das famílias 
consultadas, cisternas dos tipos calçadão e enxurrada também com 33%, e 
poço tubular com 25%. Uma família apenas faz reúso de água decorrente de 
pias (cozinha e lavanderia), duas informou a compra de três a seis carros-pipa 
por ano ao custo de 80,00 a 150,00 reais cada, e outras duas comentou uso de 
água da adutora urbana em situações emergenciais no volume de 10 a 20 m3 e 
custo de 5 a 15 reais por metro cúbico.

Quanto à forma de regar as plantas, 67% das famílias utilizam o balde ou rega-
dor (Figura 1C) com volume em torno de 12 litros, depositando-se a água sobre 
as “bacias/ covas” e 17% utilizam gotejamento por bicos ou fi tas (Figura 1D). 
Potes, tubos, mangueiras e garrafas pet’s aparecem rara e aleatoriamente em 
alguns pomares ou plantas.

Figura 1. Tipos de fontes de água para irrigação. A) barreiro; B) caldeirão de pedra; 
C) balde regador; D) fi ta gotejadora.
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Na preferência por cultivos de fi ns comerciais, manga (Figura 2A), caju, goia-
ba, acerola, pinha e laranja se assemelham com presença em 25% das pro-
priedades, seguido por maracujá-do-mato (Figura 2B), maracujá amarelo e 
jabuticaba com 17% da preferência entre espécies. Uma família cultiva um-
buzeiro, cujas plantas ainda estão em idade jovem.

Entre as demais fontes de renda das famílias, destacam-se a aposentadoria 
rural com 42%, seguida pela caprinovinocultura com 25%, prestação de ser-
viços e extrativismo de umbu, com 17% cada.

Lacunas do conhecimento

De acordo com a Tabela 3, a fruticultura de sequeiro tem relevante potencial 
socioeconômico, com produção média que correspondente a 3,3 kg de frutas 
por família/ dia, e geração de renda média correspondente a 0,22 salário-mí-
nimo/mês, alcançando um teto de um salário-mínimo/mês, este último caso 
se apresentando como particularidade de uma comunidade com microclima 
específi co – aparentemente mais úmido, região serrana, com solos mais pro-
fundos que a média do Semiárido. A participação na arrecadação familiar 
varia de 0%, referência para quem produz apenas para consumo próprio, à 
média de 8% e máxima de 34% entre os que comercializam parte da produ-
ção (Figura 3A), o que é bem signifi cativo. Tal produção tem base agroecoló-
gica e variáveis formas de escoamento, in natura ou processado (Figura 3B), 
desde atravessador, venda direta à margem de estradas, em feiras livres, ou 
via mercado institucional (PAA/ PNAE).

Figura 2. Exemplos de fruteiras cultivadas. A) mangueira (Mangifera indica – Anacardia-
ceae); B) maracujá-do-mato (Passifl ora cincinnata – Malvaceae). 
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Tabela 3. Dados de estudo de caso realizado em maio e junho de 2018, com 
12 famílias que praticam irrigação de salvação em fruticultura de sequeiro 
nos estados de Alagoas e Bahia.

Aspectos avaliados Mínimo Média Máximo

Área do Pomar (hectare) 0,1 1,2 3,5

Número de plantas (pés) 9 106 252
Período de rega (meses) 5 8 10

Intervalo de rega (dias) 2 3 7

Quantidade por rega (L/ pé) 2 12 40

Consumo total de água (L/ ano) 3000 146000 1000000

Produção (kg/ ano) 260 1207 4768

Valor da produção (R$/ ano) 272,00 2568,00 11786,00

% de participação da renda bruta das 
frutas na receita total familiar

0 8 34

Para valores médio e máximo referentes a número de plantas, período de 
rega, produção e renda, os quais são mais expressivos, o volume de água 
requerido por pomar (consumo total de água em litros por ano) é superior à 
capacidade das cisternas de produção que até então não ultrapassam 52 
mil litros, e por isso os barreiros e barragens têm sido mais utilizados nos 
pomares comerciais por possuirem maior capacidade de estoque de água. 

Figura 3. Formas de comercialização dos produtos. A) venda na feira ‘in natura’; B) polpa 
congelada para processamento. 
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Em geral, o único critério predominante para rega é a priorização das plantas 
jovens, mas o volume total de água utilizada é desconhecido pelas famílias, 
do mesmo modo que a renda obtida com a atividade. Tais valores foram esti-
mados a partir de informações precedentes fornecidas em entrevista durante 
visita técnica.

O volume médio de água fornecido por rega/ planta, da ordem de 12 litros, 
aproxima-se do descrito por Brito et al. (2010) para os períodos mais críticos 
do ano, entretanto, sem considerar as diferentes necessidades de rega que 
variam no decorrer do ano, e há uma variação muito grande entre as famílias 
em relação ao volume disponibilizado à planta dentro de um mesmo perío-
do. Brito et al. (2010) trabalharam com variação de 2 a 15 litros por planta, 
três vezes por semana, sendo a variação condicionada à disponibilidade da 
água estocada e períodos do ano (chuvoso, intermediário e quente/seco). Há 
um crescente uso de água de poços, sendo preocupante a possibilidade de 
salinização dos solos em curto espaço de tempo, tendo em vista a presença 
de sais em suas águas e a pouca profundidade do lençol freático em grande 
parte do território semiárido. Amostra de água de um dos poços utilizados 
apresentou teor de sais de 2.600 mg/L, sendo recomendado cautela no uso 
para irrigação quando esse valor supera 600 mg/L (Cordeiro, 2001), seja pela 
baixa tolerância da planta ou risco de gradativa salinização do perfi l do solo 
irrigado quando as condições de manejo são inadequadas.

Entraves e difi culdades

Atualmente, em muitas regiões, vive-se uma seca prolongada em que ape-
sar de não se registrar mais mortes de pessoas por fome ou sede, nem mi-
grações em massa ou saques a supermercados em decorrência da mesma, 
graças a diversas políticas públicas implementadas no Semiárido, tais como 
Bolsa Família, Luz para Todos, e Água para Todos, a maioria das proprieda-
des ainda não dispõe da estrutura hídrica necessária para manter sua produ-
ção de alimento durante a estiagem. Ressalta-se que apesar dos avanços, 
grande parcela dos governantes ainda não estão convencidos da ideia de 
descentralização do acesso à água e insistem no modelo centralizado de 
abastecimento a partir de rios e poços ou grandes reservatórios, os quais se 
encontram em número extremamente pequeno frente à demanda de água 
crescente da população, distantes do público ou sob risco de colapsos frente 
à recorrentes crises hídricas. A maioria das famílias é posseira e dispõe de 
áreas pequenas, com limitada profundidade e fertilidade dos solos em vista 
à atividade da fruticultura, agravando-se quando não dispõe do componente 
animal, importante no suprimento de fertilizante orgânico para pomares. Mui-
tas famílias não dispõem de assessoria técnica, e falta uma política pública 
voltada para fi nanciamento e implementação de sistemas de irrigação de alta 
efi ciência, a exemplo da técnica de gotejamento. São raros os municípios que 
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realizam feiras orgânicas ou agroecológicas e o acesso ao mercado institu-
cional é limitado.

Perspectivas e cenários

Há uma convicção por parte de parcela da sociedade de que a descentraliza-
ção do acesso à água por meio da captação e manejo de água de chuva é a 
solução para os problemas de escassez hídrica. Essa é uma recomendação 
também registrada em documentos de fóruns internacionais a exemplo da 
“Declaração de Addis Abeba”, da Etiópia (A DECLARAÇÃO…, 2015) e na-
cionais como as “Recomendações do 10o Simpósio de Captação e Manejo 
de Água de Chuva” (ABCMAC, 2016), que recomendam “desbloquear o po-
tencial da água de chuva”, seja pela captação e armazenamento artifi cial, ou 
pela preservação, recuperação e potencialização das estruturas de captação 
e estocagem natural de água de chuva por meio do manejo de microbacias 
hidrográfi cas. Ao longo de três décadas, o Instituto Regional da Pequena 
Agropecuária (Irpaa), com sede em Juazeiro – Bahia, vem aperfeiçoando e 
divulgando uma proposta de abastecimento e gestão de água de forma des-
centralizada com base em experiências populares de vivência dos povos e 
comunidades tradicionais, por meio de diversas tecnologias sociais de capta-
ção, estoque e manejo de água de chuva, em várias frentes de acesso e uso. 
A proposta é denominada de “As cinco linhas de luta pela água” (Figura 4), 
referindo-se às diferentes demandas ou ocasiões descritas a seguir:

1) Água para o consumo humano – beber, higiene bucal e preparo dos ali-
mentos;

2) Água da comunidade – destinada aos diversos usos domésticos tais como 
tomar banho, lavar roupa, lavar a casa, utensílios e equipamentos diversos, e 
uso sanitário na diluição de dejetos;

3) Água da produção – necessária à dessedentação animal, manutenção de 
quintais produtivos (horta, pomar, jardim), e benefi ciamento da produção;

4) Água de emergência – de fontes raras (poços em subsolo de granito) ou 
obtidas com maior dispêndio energético e econômico (carro-pipa), em gran-
des estiagens;

5) Água do meio ambiente – destinada à conservação e funcionamento 
adequado do ecossistema, com ênfase na recarga de fontes subterrâneas 
(possibilidade de uso posterior a partir de nascentes, poços e cacimbas).
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Considerações fi nais

Salienta-se, como importante, a realização de estudos sobre limitações e 
tolerâncias dos solos à prática da irrigação, bem como a construção e imple-
mentação de políticas públicas que favoreçam a fruticultura de sequeiro com 
irrigação de salvação. Para tal, requer-se contemplar aspectos de formação 
em manejo de solo e irrigação, gestão de água e fi nanceira dos sistemas 
produtivos, desenvolvimento de pesquisas em produção agroecológica e 
com espécies e variedades menos dependentes da irrigação, estruturação 
das propriedades para captação e estocagem de água de chuva, benefi cia-
mento descentralizado e estratégias de comercialização.
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Figura 4. Abastecimento de água numa comunidade (Gnadlinger, 2011).
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Fundo de pasto: um patri-
mônio da Caatinga ameaça-
do

Clovis Guimarães Filho1

Segundo Alcântara e Germani (2009), Fundo de Pasto (FP) é uma área de 
caatinga caracterizada pela criação de animais em terras de uso comum em 
articulação com áreas de lotes individuais. Os produtores são pastores, la-
vradores e extrativistas que, na área comunal, criam principalmente cabras 
e ovelhas e praticam extrativismo vegetal e nas áreas individuais, onde re-
sidem, cultivam lavouras e criam outros pequenos animais para sua subsis-
tência. Formam comunidades tradicionais regulamentadas internamente pelo 
direito consuetudinário (baseado em costumes de um determinado grupo so-
cial, sem necessariamente estar formalizado em leis), baseado em laços de 
sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio).

O território de identidade Sertão do São Francisco é onde se registra o maior 
número de FPs na Bahia. Tomando Uauá como referência, este município 
concentra um número expressivo de FPs. Das 103 comunidades levantadas 
no município, 71 (68,9%) exploram áreas de FP, com 39 delas (54,9%) já re-
gularizadas para produção coletiva de animais. O município totaliza cerca de 
35 mil hectares de FP (cerca de 12% da área total), com tamanhos variáveis 
de 44,6 a 1.440,0 ha, com média de 334,4 ha (Lima-Júnior, 2011). O proble-
ma maior que atinge estas áreas no Semiárido baiano é a acelerada degra-
dação do bioma, causada, principalmente, pelo manejo espoliativo a que são 
submetidas, com carga animal acima da capacidade de suporte, secundado 
pelo extrativismo, ainda praticado de forma predatória.

A estiagem prolongada e a demora na regularização fundiária têm agravado 
signifi cativamente o problema, caracterizando uma condição atual de baixa 
sustentabilidade ao modelo, embora praticado há mais de 100 anos. Uauá 
tem quase toda sua área entre alto a muito alto risco de desertifi cação. Ainda 
em 2011, início do atual período de estiagem, suas próprias lideranças co-
munitárias já consideravam a conservação ambiental numa faixa de desem-
penho de baixo (13,6%) a extremamente crítico (81,6%). Condição similar foi 
identifi cada para os FPs de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Remanso.

1Consultor autônomo, clovisgf@uol.com.br.
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Apenas a efetiva apropriação de um conjunto de práticas organizativas, ge-
renciais e tecnológicas pelos produtores das áreas de FP poderá evitar o 
colapso total dessas áreas de caatinga e permitir a expressão do seu tremen-
do potencial como modelo de referência capaz de garantir a reprodução e a 
acumulação dos meios de produção pelo produtor familiar.

Entre essas práticas organizativas mostra-se, como de maior prioridade, a re-
gularização fundiária dos FPs, sem o que, o restante das práticas demanda-
das não poderá ser aplicado. O crédito é o exemplo de um insumo básico que 
necessita da titulação da terra para se tornar disponível. Alcântara e Germani 
(2009) afi rmam que o complexo processo de titulação da terra de uso comu-
nal exige a necessidade de se ter bem claro cada elemento componente do 
modelo. Neste sentido, são fundamentais mais estudos comprobatórios de 
sua viabilidade socioeconômica, bem como de alternativas jurídicas para sua 
regularização. A viabilização deve ter por base a forma de articulação entre o 
comunal e o individual, daí gerando uma forma mais real e efi ciente de gestão 
do FP e não a individualização dos produtores como já tentado anteriormente 
em alguns estudos e programas. Para isto, há a necessidade de mais dados 
ambientais e econômico-sociais sobre os FPs.

A literatura disponível quase que se limita a discutir apenas a questão con-
ceitual, abordando muito superfi cialmente informações sobre o manejo indi-
vidual ou coletivo dos rebanhos, os cultivos e o extrativismo, a produção e a 
produtividade, a renda de atividades agrícolas e não agrícolas, o acesso à 
educação, à saúde e a outras políticas públicas. Dados sobre a real condição 
da Caatinga em seus aspectos de fl ora, fauna, solos e recursos hídricos pra-
ticamente não existem ou não são divulgados. Na luta pela regularização dos 
FPs, mostrar o seu potencial pode ser tão ou mais importante quanto mostrar 
os seus direitos históricos sobre a terra.

Na área de práticas gerenciais, a formalização e a capacitação de um comitê 
gestor ou de qualquer outra forma colegiada de gestão adotada seria o pri-
meiro passo. Composto por produtores da associação ou da comunidade de 
cada FP, este comitê articularia uma estratégia de integração dos diversos 
segmentos das cadeias produtivas trabalhadas, ou seja, montaria o seu ar-
ranjo organizacional. Esse arranjo montado é que possibilitaria alavancar um 
processo gradativo de reversão da situação atualmente distorcida e tremen-
damente injusta predominante nas cadeias. Um exemplo é a caprinovinocul-
tura de Uauá, em que, de todo o dinheiro movimentado na atividade, apenas 
20% fi cam no segmento produtor (“dentro da porteira”) e o restante (80%) é 
distribuído nos segmentos “fora da porteira” (fornecedor de insumos, interme-
diários, açougues, restaurantes, feiras, etc.). Em Juazeiro, a situação é ainda 
menos equitativa, apenas em torno de 10% de todo o dinheiro movimentado 
fi ca “dentro da porteira” (Lima-Júnior, 2011).
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O protagonismo gradativo do FP nas esferas dos segmentos processador e 
distribuidor é estratégia fundamental para o sucesso de cada empreendimen-
to. Se permanecerem vendendo matéria-prima bruta (animal vivo ou abatido 
informalmente) a uma rede de intermediários, nenhum FP sobreviverá, por 
mais organizado que esteja. A criação de uma cooperativa deve surgir, em 
seguida, como uma demanda natural, possibilitando um contato mais direto 
com os demais atores da cadeia e facilitando a padronização e a agrega-
ção de valor aos produtos ofertados. Nos casos do umbu e do mel, com o 
incremento no número de pequenas unidades agroindustriais e, no caso de 
caprinos e ovinos, com a articulação com abatedouros e distribuidores como 
supermercados, casas de carne, agentes do mercado institucional, etc.

No que concerne às inovações tecnológicas, é importante que as comunida-
des se conscientizem de que os limites das terras do FP não podem continuar 
a ser defi nidos pelo uso tradicional ou simplesmente por variantes na vegeta-
ção. A palavra “cerca” precisa ser desdemonizada no contexto dos FPs pois 
sem ela não há como preservar a Caatinga. A combinação de uma série de 
práticas, quase todas já conhecidas dos produtores de FP, é recomendada 
para compor um sistema de produção que consolide a interação entre os três 
componentes básicos do FP (a lavoura individual, a pecuária coletiva e o ex-
trativismo, este último coletivo na produção e no processamento), dando ao 
produtor as condições mínimas necessárias para garantir um padrão de vida 
mais condigno à sua família.

O modelo proposto para a produção de caprinos e ovinos inclui a formação 
de “pulmões verdes” (PVs) de palma forrageira (produção de 300 a 400 t de 
matéria verde/hectare/ano) como base para equacionar o problema alimentar 
do rebanho ao longo do ano sem comprometer a Caatinga. O PV é uma área 
coletiva de cultivo de forragem irrigada com modelo de gestão já validado no 
Projeto Pontal Sequeiro da Codevasf-3ªSR. A palma resolveria um dos maio-
res problemas para viabilizar os FPs, pouca área de caatinga para muitos 
animais. Uma parcela pequena da área do PV pode ser cultivada com outras 
forrageiras para complementar a dieta dos animais (Figura 1).

A maior parte dos FPs não tem água nem área de caatinga sufi cientes para 
se viabilizar econômica e socialmente apenas com atividades agropecuárias. 
A instalação do PV é que vai poder compensar o defi cit de água e de área de 
caatinga para o pastejo com uma produção intensiva de forragem. Uma esti-
mativa bem preliminar indica que uma comunidade de FP com 20 produtores, 
cada um com 60 matrizes (1.200 matrizes total), precisaria de uma área de 
caatinga, dependendo da sua condição, na faixa de 700 a 1.000 ha e um PV 
na faixa de 4 a 5 ha. Quanto maior puder ser a área de PV menor a área de 
caatinga a ser demandada.
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Figura 1. Modelo proposto para produção de caprinos e ovinos com Pulmões Verdes (PV).
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Combinado com o PV, o pastejo na caatinga para produção de caprinos e 
ovinos deve ser operado em sistema de rotação, com ajustes estacionais 
de carga e com exploração simultânea de meliponicultura (ou apicultura) e 
de frutas nativas. Um levantamento prévio da área de caatinga (composição 
fl orística, densidade, percentual de solo nu, solos, nascentes, fauna, etc.) é 
fundamental para o planejamento do pastejo. O pastejo envolve a necessida-
de de a caatinga ser cercada perimetralmente e subdividida em, pelo menos, 
4 piquetes, de forma a permitir um rodízio anual do pastejo entre três deles 
e o descanso anual do quarto piquete, que é incluído no rodízio apenas no 
ano seguinte, com a saída para pousio daquele que sofreu o pastejo no qua-
drimestre de maior vulnerabilidade para as plantas da caatinga (fl oração e 
frutifi cação da maioria das espécies). Em suma, cada piquete seria pastejado 
por 3 anos consecutivos em diferentes quadrimestres e descansaria 1 ano 
(vide fi gura apresentada ao fi nal do texto).

Ajustes de carga deverão ser efetuados tanto dentre como entre anos, em 
função da precipitação ocorrida, ou seja, a cada estação ou quadrimestre 
deve ser tecnicamente pré-defi nido o número máximo de cabeças que deve 
pastar na área de caatinga comunal. Um modelo de gestão específi co para o 
manejo da área de caatinga tem que ser discutido e elaborado sob a coorde-
nação do comitê gestor de cada FP. Durante o ano de pousio, cada piquete 
de caatinga pode ser submetido a um processo de recomposição com espé-
cies nativas herbáceas e arbustivas (de ciclo curto e mais rápido desenvolvi-
mento) e/ou de enriquecimento à base de gramíneas e leguminosas (capins 
búfel e corrente, leucena, guandu, gliricídia, entre outras) A área de reserva 
legal deve ser recomposta apenas com espécies nativas, abrangendo todos 
os estratos.

O sistema é complementado pelo confi namento coletivo, a ser localizado pró-
ximo ao PV. Este sistema de produção permite o abate de cabritos e cordei-
ros com até 8 meses de idade, compreende as etapas de “creep feeding” e 
terminação, envolvendo desmama precoce, na unidade individual, e engorda 
confi nada, na unidade coletiva. A concentração no confi namento, além de 
reduzir expressivamente os custos de produção, é fundamental para reduzir 
a pressão de pastejo na caatinga, deixando-a para uso maior pelas matrizes 
e marrãs de reposição. Há, ainda, uma antecipação signifi cativa na idade de 
abate comparada aos 16-24 meses observados no sistema mais extensivo. 
Os cálculos devem ser extremamente cautelosos para conciliar a área total 
de caatinga disponível, a vazão e a qualidade da água do poço e a área de 
solo disponível para o PV com o número total de animais do FP a atender. 
Alguns FPs já dispõem de alguma estrutura de aproveitamento de recursos 
hídricos (poços, tanques, cacimbões, caixios, cisternas comuns e de produ-
ção, etc.), mas essas fontes precisam ser qualifi cadas e dimensionadas para 
um planejamento correto de cada FP.
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Duas atividades de extrativismo coletivo devem complementar o uso racional 
da área de FP pastejada pelos caprinos e ovinos: (1) o aproveitamento dos 
umbuzeiros e (2) a criação de abelhas, preferencialmente, meliponas. Já o 
segmento de lavoura de sequeiro, em que, além do milho e do feijão, são cul-
tivadas também um pouco de palma e de capins de corte para complementar 
a alimentação dos animais, é o mais difícil de uma solução que possa be-
nefi ciar a todos, já que a maior parte dos cultivos é feita de forma individual, 
dispersos em cada comunidade. A difi culdade está, portanto, na fragilidade 
por depender basicamente da pluviosidade, considerando que toda a água 
do poço que abastece o pulmão verde deverá estar comprometida com a 
produção de palma e de outras forragens.

O aproveitamento de uma pequena parcela, na área do PV, para que as fa-
mílias, de forma coletiva, operem canteiros irrigados de hortaliças, fruteiras, 
raízes e tubérculos seria a solução. A forma mais convencional de quintal 
produtivo não estaria também fora de cogitação, utilizando-se a captação de 
água de chuva pelo telhado e/ou o reúso da água da casa como previsto no 
programa Bioágua (Santiago et al., 2015). Dependendo da condição de cada 
FP, o impacto poderia ser bem signifi cativo tanto na melhoria da alimentação 
da família como no incremento da renda familiar derivado da venda de pos-
síveis excedentes. A avicultura de capoeira, bem como a suinocultura, em 
modelos mais efi cientes do que os atualmente praticados, complementariam 
o elenco de atividades potencialmente exploráveis no segmento individual 
dos FPs.

O modelo de produção aqui sugerido não é simplesmente o sistema de cria-
ção de caprinos e ovinos e sim a interação entre o sistema pecuário (caprino/
ovino, meliponicultura/apicultura, avicultura), a lavoura (de sequeiro, quintal 
produtivo) e o extrativismo vegetal (umbu, maracujá-do-mato). Além disso, 
ele não é único. É necessária a sua adequação e validação às especifi cida-
des sociais, econômicas e ambientais de cada FP. Uma equipe de Ater efe-
tivamente qualifi cada é demanda prioritária para formatar cada proposta em 
parceria com os comitês. Salvar os FPs é salvar o norte baiano da ameaça 
concreta da desertifi cação.
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Manejo e conservação de áre-
as protegidas no bioma Caa-
tinga
Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco

Introdução

O presente artigo abordará sobre a relevância do manejo e da conservação de 
áreas protegidas dentro do Bioma Caatinga, tendo em vista que estes ecossis-
temas são bastantes fragilizados e sofrem interferências antrópicas diretas e 
indiretas.

Por manejo se entende que seja o ato de intervir, direta ou indiretamente, no 
meio natural com base em conhecimentos científi cos e técnicos, com o propó-
sito de promover e garantir a conservação da natureza. Neste sentido, medidas 
de proteção dos recursos, sem atos de interferência direta nestes, também fa-
zem parte do manejo (Brasil, 2006).

Desse modo, pode-se afi rmar que o manejo de Unidades de Conservação (UC) 
é o conjunto de ações e atividades necessário ao alcance dos objetivos das 
UCs, incluindo as atividades fi ns como proteção, recreação, educação, pes-
quisa e manejo dos recursos, bem como as atividades de administração ou 
gerenciamento (Brasil, 2006).

Nessa perspectiva, as unidades de conservação são espaços territoriais, in-
cluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que 
possuem a função de assegurar a representatividade de amostras signifi cativas 
e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas 
do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio bio-
lógico existente (Brasil, 2006).

O uso da biodiversidade no Bioma Caatinga não tem sido feito de maneira 
sustentável, o que tem causado impactos ambientais irreversíveis. A geodiver-
sidade deste bioma é um importante componente do patrimônio natural aqui 
existente, mas, que carece de estudos que explorem principalmente as carac-
terísticas da paisagem e suas formas de conservação (Pacheco et al., 2016).

Portanto, a vegetação da Caatinga não apresenta a exuberância verde das fl ores-
tas tropicais úmidas e nem o aspecto seco das fi sionomias desérticas, sugerindo 
uma diminuição da diversifi cação da fl ora. Para desvelar seu patrimônio, é crucial 
um olhar mais diagnóstico. Somente assim é possível denotar sua biodiversida-
de, sua relevância geossistêmica e sua beleza intrínseca (Leal et al., 2003).

1Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão-PE),  clecia.pacheco@ifsertao-pe.edu.br.
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Estado da arte

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), as UCs 
são legalmente criadas pelos governos federal, estadual e municipal, após a 
realização de estudos técnicos dos espaços propostos e, quando necessá-
rio faz-se uma consulta à população. As UCs são divididas em Unidades de 
Proteção Integral, que têm como principal objetivo a proteção da natureza e 
que possuem normas muito restritivas e, em Unidades de Proteção de Uso 
Sustentável, que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sus-
tentável dos recursos naturais.

Existem cinco tipos de Unidades de Proteção Integral, a saber: Estação 
Ecológica (EE), Reserva Biológica (RB), Parque Nacional (PN), Monumento 
Natural (MN) e Refúgio da Vida Silvestre (RVS). Já as Unidades de Con-
servação de Uso Sustentável são divididas em 7 categorias, ou seja, Área 
de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FN), Reserva 
de Fauna (RF), Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva 
Extrativista (RE), Área de Proteção Ambiental (APA) e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN), conforme Figura 1.

Figura 1. Categorias de Uni-
dades de Conservação (UCs). 
Fonte: Brasil (2006).
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De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) 
o Brasil possui 1.828 áreas protegidas federais, estaduais e municipais. A 
área total coberta, descontadas as sobreposições, é de quase 150 milhões 
de hectares, representando 16,9% da área terrestre e 1,5% das áreas mari-
nhas. Desse total, 34,2% são do grupo de Proteção Integral e 65,8% do grupo 
de Uso Sustentável (Brasil, 2014). Já o Bioma Caatinga tem passado por 
um processo de degradação ambiental muito intenso e, atualmente, somente 
7,8% de sua área está em UCs, e mais de 80% desta área é de uso susten-
tável (Drumond et al., 2003; Brasil, 2014).

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, ins-
tituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, contribui para os avanços 
na política de expansão e gestão da área protegida por unidades de conser-
vação nas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) e oferece 
uma visão integrada do conjunto de unidades de conservação no território 
brasileiro.

A visão de conjunto que a Lei traz se refl ete também no uso de ferramentas 
de planejamento da conservação como auxílio à criação de unidades de con-
servação. Dessa forma, amostras signifi cativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas podem ser mais bem repre-
sentados no conjunto de unidades de conservação (Brasil, 2011).

Somente no que se refere à área continental brasileira, o SNUC protege cer-
ca de 15,0% (1.273.764 km²) de seu total. Desta área, 998.416 km² estão 
na Amazônia, correspondendo a 23,8% deste bioma; 52.610 km² estão na 
Caatinga, correspondendo a 6,2% do bioma; 133.901 km² estão no Cerrado, 
correspondendo a 6,6% do bioma; 76.955 km² estão na Mata Atlântica, cor-
respondendo a 6,9% do bioma; 4.678 km² estão no Pampa, correspondendo 
a 2,6% do bioma e 7.205 km² estão no Pantanal, correspondendo a 4,8% do 
bioma (Medeiros; Araújo, 2011). Sendo assim, a sustentabilidade das áreas 
protegidas perpassa também pelo desenho e gestão de mecanismos fi nan-
ceiros que facilitem a entrada de recursos para essas áreas, tendo sido cres-
cente a procura dessas ferramentas.

Lacunas, entraves e difi culdades

Um caminho para que o SNUC opere de forma que seus objetivos sejam 
atingidos plenamente é garantir que mecanismos de sustentabilidade fi nan-
ceira das unidades de conservação previstos na Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, como compensação ambiental, concessão de serviços, uso público, 
sejam ampliados (Brasil, 2007).
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É primordial focar no focar no manejo correto das áreas protegidas, na con-
servação da biodiversidade amparada pela legislação ambiental e viabilizar 
planos de manejo e conservação destas áreas tão suscetíveis de sofrer im-
pactos diretos e indiretos.

Um dos maiores entraves ainda persistentes no que tange a conservação de 
áreas protegidas é a ausência de conhecimento de algumas pessoas sobre 
a relevância do bioma e das áreas protegidas, e isso só será suplantado 
quando houver a implementação da educação ambiental em todos os níveis 
da sociedade.

Outro entrave é fazer com que os políticos em geral e os executivos compre-
endam as obrigações dos mesmos na busca de implantação de políticas pú-
blicas efi cazes no âmbito ambiental. Assim, quando se anuncia que o Brasil 
possui tantos milhões de hectares em unidades de conservação, aí incluindo 
as APAs, é enganar a opinião pública, já que esta, muitas vezes, sequer, foi 
consultada, muito menos, participou de qualquer audiência pública acerca da 
área a ser protegida.

O que é muito mais grave é que os governantes criam APAs indiscriminada-
mente, já que trata de uma categoria que não demanda desapropriação e não 
existe grande resistência ao seu estabelecimento. Esta categoria prolifera 
nos distintos níveis de gestão do governo, a tal ponto de se ter uma APA, 
no nível estadual com 6 milhões de hectares. Não que as APAs não sejam 
necessárias para a conservação da biodiversidade, elas o são, mas muito 
mais como zonas tampão de outras categorias de manejo ou para garantir 
corredores ecológicos e sempre quando os legítimos proprietários das terras 
estejam de acordo com as necessárias restrições de uso.

É notório que estas categorias de áreas protegidas não têm o mesmo valor 
que teriam as verdadeiras áreas protegidas, como parques ou reservas bioló-
gicas, se adequadamente manejadas e aproveitadas para o desenvolvimento 
do turismo. Sendo assim, para os governos, muitas vezes, criar mais uma 
área protegida se torna apenas uma legalidade fi ctícia.

É lastimável compreender que a categoria Reserva de Fauna, não serve para 
nada, já que o Brasil não tem nenhuma, a exemplo dos antigos Parques de 
Caça, previstos pela Lei de Proteção à Fauna (Lei 5.197/67). O País não 
conseguiu em mais de três décadas ter, sequer, um Parque de Caça ou uma 
Reserva de Fauna (Pádua, 2011).

A obrigatoriedade de se fazer planos de manejo (Artigo 27), prevista no SNUC 
se tornou  um pesadelo, principalmente para os donos de RPPNs. O Plano de 
Manejo zoneia a unidade de conservação e diz aonde a visitação pública será 
permitida. No entanto, não há que se esperar planos de manejo sofi sticados 
que chegam a custar até milhões de reais (Pádua, 2011).
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É crucial que se entenda que um plano de manejo sozinho não irá salvar uma 
unidade de conservação. Contudo, medidas corretas de gestão podem salvar 
e fazem um grande diferencial às áreas protegidas (Pádua, 2011).

Perspectivas e cenários
 
As perspectivas e os cenários para as áreas protegidas no Brasil não têm sido 
tão animadores, já que se acredita que de nada adianta criar indistintamente 
áreas protegidas e não cuidar das mesmas como se faz necessário. De que 
adianta ter a criação de áreas protegidas se nem sempre a população reside 
no local ou em seu entorno? O Brasil foi um dos países que mais tardiamente 
se aderiu à iniciativa de proteger seus ambientes naturais, essencialmente 
as fl orestas tropicais secas, como por exemplo, as Caatingas. Os registros 
históricos indicam que tanto a coroa portuguesa quanto o governo Imperial 
empreenderam algumas iniciativas destinadas à proteção, à gestão ou ao 
controle de determinados recursos naturais (Pacheco et al., 2016).

Ademais, as áreas protegidas do Semiárido brasileiro têm sofrido amarga-
mente com a extinção de espécies nativas, com a degradação/extinção de 
algumas áreas (des)protegidas, com a perda de patrimônio paleoambiental, 
causando prejuízos inestimáveis para a ciência e cientistas e, consequente-
mente, causando desequilíbrio ambiental em escala local/regional, provocan-
do até catástrofes e/ou epidemias.

Neste sentido, elaborou-se um plano de manejo e conservação de áreas sus-
cetíveis a impactos dentro do Bioma Caatinga que, se utilizado, pode contri-
buir de maneira positiva na manutenção do equilíbrio de diversos ecossiste-
mas.

O plano deve ser utilizado de acordo com a categorização das áreas, que 
deverão ser feitas com base na teoria ecodinâmica de Tricart (1977), que 
categoriza as áreas de acordo com seu estado de conservação, em áreas 
estáveis, intergrades e fortemente instáveis.

De acordo com Pacheco et al. (2016), “nos meios estáveis, as relações com-
plexas se estabelecem entre essas diversas condições, comportando me-
canismos de compensação e autorregulação”. Fundamentando a afi rmação, 
Tricart (1977) discorre ainda que, na maioria das regiões, as oscilações cli-
máticas foram sufi cientes para engendrar modifi cações fi sionômicas na co-
bertura vegetal, que por sua vez, infl uenciaram nos sistemas morfogenéti-
cos. Portanto, para as diversas variedades de meios estáveis, o princípio da 
conservação deve ser o de manter uma cobertura vegetal densa com efeitos 
equivalentes àqueles da cobertura vegetal natural. No entanto, as reservas 
integrais estáveis não estão isentas dos desequilíbrios ecológicos que podem 
desencadear desequilíbrios geodinâmicos (Pacheco et al., 2016).
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Ainda de acordo com Pacheco et al. (2016, p. 8):

Entretanto, nos meios intergrades, as modalidades de interferência morfogêne-
se e pedogênese variam em função de dois critérios: a) o qualitativo, que leva 
em consideração a distinção entre os processos morfogênicos que afetam uni-
camente a superfície do solo e não alteram a sucessão dos horizontes no perfi l 
e, aqueles que agem em a espessura do solo ou em uma parte mais importante 
que venha a perturbar, consequentemente, a disposição dos horizontes; b) o 
quantitativo, que considera que quando a instabilidade é fraca, a pedogênese 
ganha vantagem com toda uma série de termos de transição para os meios 
estáveis. Mas, se estas vantagens não forem conservadas, a transição poderá 
ser para os meios instáveis.

Por fi m, os meios instáveis, onde a paisagem se encontra quase ou totalmente 
sem cobertura vegetal que possa assegurar os processos e dinâmicas natu-
rais, provocando a perda de areias quatzosas pela erosão eólica e, a perda de 
partículas por rolamento ou saltação, pela ausência da cobertura vegetal. Na 
concepção de Tricart (1977), o trabalho morfodinâmico efetuado nas regiões 
semiáridas, mais especifi camente, do Nordeste brasileiro, onde caem pesados 
temporais repetidos um bom número de vezes por século, é superior ao que se 
efetua nas regiões hiperáridas onde esses temporais são incomuns.

Mediante tais premissas, sugere-se a utilização do Plano de Manejo e Conser-
vação (Figura 2), visando à redução dos impactos existentes nas áreas prote-
gidas do bioma Caatinga.

Figura 2. Plano de Manejo e Conservação. Fonte: Pacheco et al. (2016).
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Ressalta-se que os planos mencionados na Figura 2 (Manejo e Conservação, 
Controle e Conservação e, Recuperação e Conservação Ambiental), só de-
verão ser implementados com a anuência dos responsáveis pela gestão das 
áreas protegidas, em parceria com os municípios onde se localizam as áreas 
afetadas pelos impactos ambientais diretos e indiretos. Além disso, da comu-
nidade que habita nas áreas protegidas e/ou no seu entorno, pois são estes 
atores sociais que estão convivendo nesse contexto, podendo contribuir de 
maneira positiva nessa tomada de consciência.

Considerações fi nais

A Caatinga possui aproximadamente 82.794.188 ha, das quais 6.423 ha 
encontram-se sob proteção de 168 unidades de conservação. Desse total, 
17,1% da área protegida está em UCs de proteção integral, 82,6% em UCs 
de uso sustentável e 0,5% em RPPNs. As UCs sujeitas à gestão federal cor-
respondem a 54,4% da área da Caatinga protegida, enquanto que 45,6% da 
área protegida restante correspondem às UCs sob gestão estadual (Teixeira, 
2016).

Portanto, é indispensável que seja aumentada a área de proteção integral da 
biodiversidade da Caatinga, considerando que nesta categoria há maior nível 
de conservação dos ecossistemas e, consequentemente, maior proteção da 
biodiversidade. Faz-se necessária a efetivação de planos de manejo e con-
servação adequados, fi scalização efi ciente e inserção da educação ambien-
tal para os sujeitos partícipes destes ambientes, buscando a valorização não 
apenas ambiental, mas também social, cultural e econômica.
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Tecnologias de uso susten-
tável dos recursos naturais e 
recuperação de áreas degra-
dadas

Sonia Barreto Perdigão de Oliveira, Margareth Síl-
via Benício de Souza Carvalho, Raimunda Neuma 
da Costa Barreto, Rousilene Silva Nascimento Diniz

Introdução
 
O Semiárido brasileiro é composto, atualmente, por 1.262 municípios, envol-
vendo os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (Figura 1). Caracteriza-
-se por apresentar uma variedade de paisagens e ambientes com solos predo-
minantemente rasos, podendo ser pedregosos e, muitas vezes, com argila de 
atividade alta, tornando-os mais vulneráveis aos processos erosivos. Apresenta 
uma vegetação predominantemente de caatinga que, embora adaptada à aridez 
do solo e à escassez de água da região, é fundamental a sua conservação para 
proteger o solo dos impactos das chuvas. As temperaturas na região são rela-
tivamente altas, com taxas elevadas de evapotranspiração, marcada por uma 
distribuição irregular de chuvas e pelos eventos de seca.

1Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - Funceme, sonia@funceme.br.

Figura 1. Delimitação 
do Semiárido brasileiro. 

Fonte: Sudene (2017).
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Devido aos baixos índices pluviométricos, com concentração das chuvas em 
poucos meses, além de outros fatores que tornam esse ambiente vulnerável 
aos processos degradacionais, o desenvolvimento das atividades agrícolas 
fi ca comprometido.

Associada a essa vulnerabilidade ambiental do Semiárido, está o fenôme-
no da desertifi cação. De acordo com a Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertifi cação, da qual o Brasil é signatário, a região semiárida e 
mais algumas áreas de entorno, compõem a Área Suscetível à Desertifi cação 
(ASD) do País. Com os desmatamentos, queimadas e utilização inadequada 
das terras, os processos erosivos estão se tornando cada vez mais intensos 
provocando a degradação dos solos e deixando as terras improdutivas.

Para que haja uma convivência sustentável com esse ambiente, torna-se ne-
cessária a implementação de tecnologias alternativas capazes de promover 
uma utilização correta dos solos, respeitando suas potencialidades e limita-
ções, de forma que a terra continue produtiva por várias gerações.

Em estudo realizado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para o 
livro “Desertifi cação, degradação da terra e secas no Brasil” (Magalhães, 
2016), com apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídri-
cos- Funceme, foram levantadas algumas tecnologias de convivência com o 
Semiárido, mais utilizadas atualmente. Tais tecnologias foram apresentadas 
respeitando-se sua utilização, quais sejam: Uso sustentável dos Recursos 
Naturais e Recuperação de Áreas Degradadas; Captação de água; e Siste-
mas Simplifi cados de Abastecimento d’água.

Principais tecnologias de convivência com o Semiárido

Tecnologias de uso sustentável dos recursos naturais e recuperação de 
áreas degradadas

- Adubação orgânica: prática agrícola que consiste no fornecimento de adu-
bos ao solo, de modo a recuperar ou conservar a sua fertilidade, suprindo a 
carência de nutrientes e proporcionando o pleno desenvolvimento das cultu-
ras vegetais.

- Adubação verde: é uma prática de cultivo de plantas, com elevado potencial 
de produção de biomassa vegetal, semeadas em rotação, sucessão ou con-
sórcio com espécies de importância econômica que aumenta a capacidade 
produtiva dos solos. Essas plantas denominadas “Adubos Verdes” têm carac-
terísticas recicladoras, recuperadoras, protetoras e condicionadoras de solo.
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- Barragem subterrânea: são barragens construídas por meio da escavação 
de uma vala até a camada impermeável do solo, a rocha. Essa vala é forrada 
por uma lona de plástico e depois fechada novamente. Desta forma, cria-se 
uma barreira que “segura” a água da chuva que escorre por baixo da terra, 
deixando a área encharcada. Para garantir água no período mais seco do 
ano, são construídos poços a, aproximadamente, cinco metros de distância 
do barramento. O poço serve para retirar a água armazenada na barragem 
que pode ser utilizada para pequenas irrigações, possibilitando que as famí-
lias produzam durante o ano inteiro. No inverno, é possível plantar culturas 
que necessitam de mais água, como o arroz e alguns tipos de capim. Depen-
dendo do tipo de cultura implantada, pode-se ter mais de uma colheita por 
ano.

- Barragens sucessivas: é uma estrutura construída com pedras soltas, cui-
dadosamente arrumadas e em formato de arco romano deitado, realizada na 
rede de drenagem da microbacia hidrográfi ca, em pequenos tributários ou 
riachos afl uentes de um rio de maior ordem hierárquica. A construção deve 
ser iniciada sempre de jusante para montante do fl uxo d’água e a extensão 
do barramento deve assegurar que os escoamentos, provocados pelas chu-
vas, ocorram, principalmente, sobre a crista das barragens.

- Captação in situ: é uma técnica de manejo do solo que consiste na modifi -
cação da superfície do terreno, com o recurso de tração mecânica ou animal, 
de modo a formar um plano inclinado entre dois sulcos sucessivos, chamado 
de camalhão. Os sulcos funcionam como área de captação e são construídos 
obedecendo as curvas de nível do terreno fechadas no seu fi nal. Dessa for-
ma, a água de chuva que cai fi ca acumulada ao longo do sulco e se infi ltra em 
maior quantidade na área do solo onde se encontram as raízes da plantas. 
Dessa forma, o terreno se mantém úmido por mais tempo. Essa técnica não 
apenas favorece uma maior disponibilidade de água para os cultivos como 
promove a conservação do solo e de seus nutrientes.

- Cordões de pedra em contorno: é uma estrutura construída com pedras 
soltas, sobrepostas umas sobre as outras, obedecendo as curvas de nível, 
segmentando o declive de uma determinada área, promovendo a contenção 
dos sedimentos e evitando a erosão dos solos.

- Cordões de vegetação permanente: são fi leiras de plantas perenes e de 
crescimento denso, dispostas com determinado espaçamento horizontal e 
sempre em contorno. Em culturas anuais, se utilizam faixas estreitas de ve-
getação cerrada, formando os cordões de vegetação permanentes. Em cul-
turas perenes, os cordões são colocados entre as árvores, com determinado 
espaçamento horizontal, formando barreiras vivas para o controle da erosão.
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- Mandalas: no centro do sistema agrícola mandala é construído um reserva-
tório de água com formato circular, com capacidade média de 30 mil litros. Ele 
serve para irrigar a plantação e também é destinado para a criação de peixes 
e aves. Além disso, o esterco dos animais pode servir de adubo e a água é 
distribuída com a ajuda de uma bomba elétrica.

Em seguida, vêm os três primeiros anéis, os chamados Círculos de Melhoria 
da Qualidade de Vida Ambiental. Eles são destinados para o cultivo de horta-
liças e plantas medicinais.

Os círculos seguintes, chamados de Círculos da Produtividade Econômica, 
são reservados para o plantio de milho, feijão, abóbora (jerimum) e frutíferas, 
por exemplo.

O Círculo do Equilíbrio Ambiental, o último da mandala agrícola, serve para 
construir cercas-vivas e quebra-ventos. Assim, ajudará a melhorar a produti-
vidade e também servirá de alimento para os animais.

- Paliçadas: é um tipo de prática física que utiliza estruturas artifi ciais para 
redução do escoamento da água, interceptando-a e fazendo com que não 
atinja energia sufi ciente para ocasionar perda de solo acima dos limites tole-
ráveis.

- Plantio direto: técnica de plantio ou de cultivo de plantas, realizada sobre 
resíduos vegetais de culturas anteriores, e/ou sobre massa verde dessecada, 
cuja mobilização do solo ocorre apenas na linha de plantio, dispensando, 
assim, o preparo físico do mesmo.

- Plantio em nível: o plantio em curvas de nível consiste na produção orde-
nada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Dependendo do 
tipo de inclinação do terreno, os degraus podem ser largos ou estreitos. As 
curvas de nível fi cam ordenadas perpendicularmente à inclinação da encosta.

- Recuperação de mata ciliar: são sistemas fl orestais estabelecidos natural-
mente em faixas, sobre as margens dos rios e riachos, no entorno de lagos, 
represas e nascentes, funciona como instrumento redutor do assoreamento 
e da degradação do meio ambiente e como meio natural de processamento e 
transformação da diversidade ambiental.

- Refl orestamento: refere-se à atividade de replantar espécies fl orestais que 
foram suprimidas por algum motivo. O refl orestamento é de grande importân-
cia no combate às mudanças climáticas.

- Sistemas agrofl orestais (SAFs): são formas de uso e manejo da terra, nas 
quais árvores ou arbustos são utilizados em conjunto com a agricultura e/ou 
com animais numa mesma área, de maneira simultânea ou numa sequência 
de tempo. Os SAFs são a imitação da cobertura vegetal da fl oresta, sendo o 
aspecto da diversifi cação, a essência e seu fundamento.
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Os sistemas agrofl orestais podem ser classifi cados em:

a) Sistemas silviagrícolas – combinação de árvores ou arbustos com espé-
cies agrícolas.

b) Sistemas silvipastoris – combinação de árvores ou arbustos com plantas 
forrageiras herbáceas e animais.

c) Sistemas agrossilvipastoris – criação ou manejo de animais em consórcios 
silviagrícolas.

- Terraços: formados por um canal coletor de onde a terra foi retirada e um 
camalhão construído com a terra removida, formando um obstáculo físico ao 
movimento da água sobre o terreno, de tal maneira que a água de enxurrada 
é retida no canal até infi ltrar-se no perfi l do solo.

- Transferência da serapilheira: camada formada pela reposição e acúmulo 
de matéria orgânica morta como folhas, sementes, galhos e raízes, que re-
veste superfi cialmente o solo, em diferentes estágios de decomposição. Os 
organismos contidos nesse material são responsáveis pela transformação 
dos nutrientes e pela fertilização natural do solo, o que auxilia a recuperação 
das propriedades físico-químicas do solo degradado e, por consequência, a 
regeneração da área.

Tecnologias para captação de água

- Barraginha: são minibarramentos construídos na frente de cada enxurrada, 
em forma de meia-lua com 15 metros de diâmetro por 1,5 a 2,0 m de profun-
didade. Esses minibarramentos ou barraginhas podem ser espalhados nas 
pastagens e beiras de estradas. Assim, as barraginhas vão recolher toda a 
chuva que cai. Elas vão se encher d´água e a água vai infi ltrar na terra. Daí, 
com uma nova frente de chuvas, elas voltam a encher.

- Caldeirão ou tanque de pedra: é uma caverna natural, escavada em laje-
dos (às vezes, aumentada nos períodos de seca), que representa excelente 
reservatório para armazenar água das chuvas para uso humano, animal e 
agrícola. Diferentemente das outras estratégias de armazenamento, o cal-
deirão ocorre naturalmente. Trata-se de uma fenda natural na rocha, apro-
fundada pela própria comunidade, que retira a terra e o cascalho da parte 
mais profunda, desobstruindo-a. Para aumentar a capacidade, são erguidas 
paredes de alvenaria, na parte mais baixa ou ao redor do caldeirão natural, 
que servem como barreira para acumular mais água. É uma tecnologia de 
uso comunitário.



171DOCUMENTOS 287

- Cisterna calçadão: capta a água de chuva por meio de um calçadão de ci-
mento de 200 m², construído sobre o solo. Com essa área do calçadão, 300 
mm de chuva são sufi cientes para encher a cisterna, que tem capacidade 
para 52 mil litros. Por meio de canos, a chuva que cai no calçadão escoa 
para a cisterna, construída na parte mais baixa do terreno e próxima à área 
de produção.

- Cisterna de enxurrada: é uma cisterna para armazenamento de água da 
chuva, ligada a uma área com solo compactado que serve como meio de 
captação; essa água escorre para um tanque, passando por uma fi ltração 
em dois decantadores antes de ir para a parte interna da cisterna. A cisterna 
de enxurrada é a tecnologia que menos agride o meio ambiente. É constru-
ída dentro da terra, fi cando somente a cobertura de forma cônica acima da 
superfície.

- Cisterna de placa: é um reservatório de captação da água de chuva, cons-
truído com placas de cimento pré-moldadas, tem forma cilíndrica ou arredon-
dada, é coberta, para evitar a poluição e a evaporação da água armazenada, 
e semienterrada, aproximadamente dois terços da sua altura, para garantir a 
segurança de sua estrutura.

A água captada vem do telhado das casas, conduzida por calhas de zinco ou 
PVC, que direcionam a água até a cisterna. O tamanho da mesma é dimen-
sionado de acordo com a área do telhado das casas.

- Cisterna de polietileno: tecnologia de captação da água da chuva com a 
mesma função da cisterna de placa, mas de rápida instalação.

- Poços rasos ou cacimbões: são denominados poços rasos aqueles que 
captam água do lençol freático, ou seja, a água que se encontra acima da 
primeira camada impermeável. Em geral, são de forma circular e com profun-
didades difi cilmente maiores que 20 metros.

- Barreiros trincheira: são tanques longos, estreitos e fundos escavados no 
solo, construídos em um terreno plano e próximo ao terreno da área de pro-
dução. Com capacidade para armazenar, no mínimo, 500 mil litros de água, 
o barreiro- trincheira tem a vantagem de ser estreito, o que diminui a ação de 
ventos e do sol sobre a água. Isso faz com que a evaporação seja menor e 
a água permaneça armazenada por mais tempo durante o período de estia-
gem.

Tecnologias aplicadas aos sistemas simplifi cados de abas-
tecimento de água

- Sistemas simplifi cados de abastecimento de água: esses sistemas incluem 
a implementação de várias tecnologias que começam na captação da água 
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bruta até torná-la potável, pronta para o consumo humano, nos padrões exi-
gidos pelo Ministério da Saúde. A água tratada deve ser transportada até a 
casa das pessoas ou caso necessário, até um chafariz instalado próximo à 
comunidade.

O consumo de água humano e animal exige um manejo adequado e progra-
mado para manter a sua sustentabilidade no Semiárido brasileiro.

Estudo de caso: Recuperação de área degradada na sub-
-bacia do riacho do Brum, CE

Como um estudo de caso de recuperação de áreas degradadas, o projeto 
desenvolvido pela Funceme no Município de Jaguaribe na sub-bacia do ria-
cho do Brum, apresenta algumas das tecnologias citadas anteriormente, com 
resultados bastante positivos.

A recuperação da cobertura vegetal e do solo é de vital importância para o 
equilíbrio do estoque de carbono na terra, da manutenção da biodiversidade 
e da qualidade de vida da população. Esses fatos motivaram a Funceme a 
pensar em ações concretas de recuperação de área degradada no estado, 
utilizando técnicas simples que pudessem ser executadas com a própria co-
munidade.

Para atingir os objetivos propostos, foi implementada uma metodologia de 
recuperação do solo, conhecida como “Técnica do Inóculo”, baseada em ex-
perimento aplicado por Mendes (2002) em outras condições na região semi-
árida. A referida técnica é fundamentada no princípio da restauração da vida 
biológica em áreas degradadas, com ausência da vida vegetal e animal. Para 
obter maior êxito nessa metodologia, é importante a correção física da área 
adensada mediante escarifi cação e sulcamento, execução de práticas con-
servacionistas como barramentos de pedras para contenção de sedimentos 
e terraceamento para o controle de erosão e acúmulo de umidade, e, por 
fi m, a aplicação de insumos, serapilheira visando proporcionar condições de 
reaparecimento da vegetação e matéria orgânica para melhorar as condições 
físicas e químicas do solo.

A situação atual da área, após as intervenções, mesmo considerando o cur-
to período de monitoramento, e a realidade climática adversa que nos três 
primeiros anos apresentou chuvas abaixo da média histórica na região, já 
mostra respostas positivas em relação aos aspectos físicos. São observadas 
melhores condições de cobertura vegetal do solo e de redução dos proces-
sos erosivos, registrando sinais evidentes de recuperação.

Os efeitos da aplicação dos insumos apresentaram indícios de sua contribui-
ção na melhoria das características físicas, químicas e de fertilidade do solo, 
embora essas respostas necessitem de mais tempo para serem comprova-
das.
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O aumento da cobertura vegetal e as melhorias nas propriedades do solo propor-
cionaram condições para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa (GEE), 
minimizando os impactos negativos das mudanças climáticas.

Os barramentos de pedras tiveram uma função importante no acúmulo de sedi-
mentos carreados, minimizando, consideravelmente, os processos de erosão e 
criando um ambiente de umidade que contribuiu para o aumento e a estabilidade 
da cobertura vegetal.

Pode-se concluir que, apesar do pouco tempo de implantação do projeto e da 
escassez de chuvas na região, e considerando as condições físicas e naturais da 
área selecionada, a técnica do inóculo se mostrou efi ciente. Não se pode afi rmar 
que a área já se encontre recuperada, contudo, apresenta respostas positivas em 
relação aos aspectos da vegetação, do solo e dos processos erosivos (Figura 2).

Figura 2. Fotos da área de estudo antes das intervenções (|A) e após as intervenções (B). 
Fonte: Funceme (2018).

Considerações fi nais
 

É de fundamental importância para a utilização racional e conservacionista dos 
recursos naturais, o conhecimento de suas características para considerar suas 
potencialidades e limitações, de modo a possibilitar a utilização de técnicas apro-
priadas visando à conservação dos solos e evitando, consequentemente, a sua 
degradação.

É por meio de estudos e pesquisas que se vem buscando encontrar novas for-
mas de tecnologias capazes de proporcionar uma convivência sustentável com o 
Semiárido, aumentando a produção e, consequentemente, o padrão de vida das 
pessoas. Investimentos em pesquisas nesse tema devem ser incentivados para, 
cada vez mais, reduzir as condições precárias de sobrevivência das populações 
dessa região.

A B
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Legislação de acesso ao 
patrimônio genético e co-
nhecimento tradicional as-
sociado e seus impactos na 
pesquisa

Manuela da Silva1

O Brasil foi um dos primeiros países a regulamentar o acesso ao patrimônio 
genético e ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefí-
cios por meio da Medida Provisória 2186-16 de 23 de agosto de 2001. Após, 
praticamente, 15 anos de muitas críticas e de demandas da sociedade civil, a 
Lei 13.123 5 foi sancionada em 20 de maio de 2015 e entrou em vigor em 17 
de novembro de 2015, revogando a MP 2.186/2001.

A Lei, conhecida como Lei da Biodiversidade, é baseada na Convenção da 
Diversidade Biológica e na Constituição Federal, assim como a MP 2.186. 
Adicionalmente, a nova Lei está alinhada com o Protocolo de Nagoya (PN) 
6, que implementa efetivamente o art. 15o (acesso aos recursos genéticos), 
a alínea “j” do art. 8o (conhecimentos tradicionais associados), e o terceiro 
objetivo da CDB (repartição de benefícios). O PN sobre o Acesso aos Re-
cursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos 
de sua Utilização (Access and Benefi t Sharing, na sigla em inglês ABS) foi 
adotado na 10a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Bio-
lógica (COP-10) em 29 de outubro de 2010 em Nagoya, no Japão, e entrou 
em vigor na COP-12 em 12 de outubro de 2014. O Brasil é um dos quase 100 
signatários do PN, entretanto, ainda não o ratifi cou.

Os procedimentos de autorização prévia da MP 2.186 foram substituídos por 
um cadastro, durante a fase da pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e 
por uma notifi cação, antes do início da exploração econômica de um produto 
acabado ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético e 
do acesso ao conhecimento tradicional associado, ou seja, a repartição dos 
benefícios ocorre apenas quando da comercialização destes produtos. Tanto 
o cadastro como a notifi cação são realizados por meio do sistema eletrônico 
desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Sistema Nacional 
de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado 
(SisGen). Após o preenchimento dos dados no sistema, um comprovante, 

1Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), manuela.dasilva@fi ocruz.br.
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que constitui documento hábil para demonstrar que o usuário cumpriu com a 
lei, é emitido eletronicamente.

Por outro lado, o cadastramento deverá ser realizado previamente à remes-
sa, ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, à comer-
cialização do produto intermediário, à divulgação dos resultados, fi nais ou 
parciais, em meios científi cos ou de comunicação, ou ainda à notifi cação de 
produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do 
acesso (atividades listadas no art. 12o da Lei). Consequentemente, o pesqui-
sador pode iniciar as suas pesquisas sem ter que realizar o cadastro, mas 
precisa estar atento para fazê-lo antes de, por exemplo, apresentar resul-
tados em congresso ou publicar artigo científi co. No caso de cooperação 
internacional, antes de fazer remessa de amostras do patrimônio genético 
para o exterior, o pesquisador também precisa cadastrar a remessa, além da 
pesquisa.

De acordo com as novas defi nições de acesso ao patrimônio genético e de 
pesquisa, a Lei alcança todas as pesquisas, experimentais ou teóricas, reali-
zadas com a biodiversidade brasileira, incluindo atividades que não estavam 
contempladas pela MP 2.186, tais como pesquisas relacionadas à taxonomia, 
fi logenia, epidemiologia, ecologia e biogeografi a. Outra mudança, resultan-
te da defi nição de patrimônio genético, é que a utilização de informações 
de sequências genéticas obtidas de amostras da biodiversidade brasileira e 
depositadas em bancos públicos, como exemplo o GenBank, também está 
incluído no escopo da lei. Devido a fortes críticas pela academia e por haver 
um entendimento de que estas pesquisas não têm potencial econômico e não 
resultarão em produtos, os procedimentos para o cumprimento da legislação 
foram simplifi cados, como pode ser constatado nas Resoluções Nos 6, 7, 8 e 
10 de 2018.

Devido ao período sem a regulamentação da Lei e pela indisponibilidade do 
SisGen, as atividades citadas acima e listadas no art. 12 da Lei, realizadas 
entre sua entrada em vigor e a disponibilização do SisGen (6/11/2017), fi ca-
ram isentas de qualquer punição, com exceção da remessa que não pôde 
ser incluída no artigo proposto, cabendo, neste caso, as sanções previstas. 
O mesmo artigo estipula o prazo de 1 (um) ano a partir da disponibilização 
do SisGen, para que o usuário realize os cadastramentos e as notifi cações 
devidas e, desta forma, fi que isento das sanções administrativas. No entan-
to, para algumas atividades (fi logenia, taxonomia, sistemática, ecologia, bio-
geografi a e epidemiologia) que dependem das funcionalidades que estarão 
disponíveis na nova versão do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado e que estão menciona-
das nas Resoluções Nos 6, 7, 8 e 10 de 2018, o prazo de um ano será contado 
a partir da disponibilização dessa nova versão do SisGen, de acordo com a 
Orientação Técnica No 3 de 2018.
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Ainda sobre remessa, além do cadastro, é também exigida a assinatura do 
Termo de Transferência de Material (TTM), instrumento fi rmado entre reme-
tente e destinatário para remessa ao exterior de uma ou mais amostras con-
tendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso. Incialmente, 
um modelo de TTM havia sido disponibilizado por meio da Resolução No 1 
de 5 de outubro de 2016. Entretanto, devido a alguns problemas e à necessi-
dade de ajustes levantados, principalmente pela academia, esse modelo foi 
alterado e uma nova resolução que aprova o novo modelo foi publicada em 
20/03/2018 (Resolução 5).

Outra novidade deste novo marco legal é que no artigo referente às defi ni-
ções utilizadas na Lei (art. 2o), há um parágrafo único assegurando que o 
microrganismo que foi isolado a partir de substratos do território nacional, 
do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental 
é parte do patrimônio genético. Esta nova defi nição dirime muitas dúvidas e 
questionamentos a respeito da origem (nativo ou exótico) de um determinado 
microrganismo, por exemplo, considerando o substrato do qual é isolado, 
como ocorria no CGEN durante a vigência da MP 2.186.

Outra grande alteração na Lei foi a exclusão da exigência de depósito em co-
leção fi el depositária de subamostra de patrimônio genético acessado, o que, 
no caso de remessa para o exterior, garantiria a rastreabilidade dos recursos 
genéticos e, logo, a soberania do Brasil sobre sua biodiversidade. Espera-se 
que, na segunda versão do SisGen, haja campos específi cos para que o usu-
ário registre estas informações de forma voluntária, levando em conta o art. 
14 da Lei: “A conservação ex situ de amostra do patrimônio genético encon-
trado na condição in situ deverá ser preferencialmente realizada no território 
nacional”. Assim, o usuário poderá vir a perceber a importância do depósito.

Quanto à regularização do descumprimento da MP 2.186, as regras estão 
mais fl exíveis. Haverá isenção de 100% do pagamento de multas por irre-
gularidades relacionadas às regras anteriores para a pesquisa e desenvolvi-
mento tecnológico realizadas entre 30 de junho de 2000 e 17 de novembro 
de 2015. A regularização é realizada por meio do SisGen. Com relação aos 
projetos de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico, a regularização 
está condicionada à assinatura de termo de compromisso.

Também houve modifi cações signifi cativas com relação à composição do 
CGEN, visando inclusão da sociedade civil com direito a voz e voto. O con-
selho é composto por 45% de representantes da academia, das populações 
indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais e do setor 
empresarial, e os outros 55% são representantes dos ministérios que detêm 
competência sobre as diversas ações de que trata a Lei. Deste modo, são 
11 conselheiros de ministérios e nove da sociedade civil, três de cada setor, 
mantendo assim equilíbrio entre os setores acadêmicos, empresarial e de-
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tentores de conhecimentos tradicionais. O setor acadêmico é representado 
pela SBPC, Academia Brasileira de Ciência (ABC) e a Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA).

O funcionamento do CGEN se dá por meio do plenário, das câmaras te-
máticas, câmaras setoriais e secretaria executiva. Já foram instaladas duas 
câmaras setoriais de caráter permanente e que tem como objetivo fazer pro-
postas de interesse do setor a partir de discussões técnicas, que são a câma-
ra setorial dos detentores de conhecimentos tradicionais e a câmara setorial 
da academia. Esta última foi proposta pela SBPC, ABC e ABA e conta com 
especialistas da área de microbiologia, botânica, zoologia, biotecnologia e 
antropologia, para que, desta forma, se contemplem todos os aspectos e 
abrangência da área acadêmica afetada pela Lei, além de representantes 
de alguns ministérios. A Câmara Setorial da Academia (CSAcademia) é o 
espaço para que os pesquisadores possam levar suas críticas, demandas 
e sugestões de solução para os ajustes necessários à Lei. Até o presente 
momento, foram aprovadas, no CGen, uma Orientação Técnica e sete resolu-
ções discutidas e propostas pela CSAcademia que atenderam às demandas 
da academia.

Portanto, a CSAcademia tem o importante papel, com o apoio dos demais 
pesquisadores, de contribuir para a construção de soluções para o melhor 
atendimento às exigências da nova legislação pela comunidade científi ca, 
sem desconsiderar os interesses dos outros setores da sociedade, inclusive 
dos detentores de direitos sobre recursos genéticos e conhecimentos tradi-
cionais associados.

As informações sobre as atividades da CSAcademia, incluindo memó-
rias de reuniões, propostas de minutas de resoluções e orientações técni-
cas e links/documentos importantes para a academia estão disponíveis 
na página da CSAcademia no portal do MMA: http://www.mma.gov.br/
patrimonio-genetico/conselho-de-gestao-do-patrimonio-genetico/camaras-
-tematicas/c%C3%A2mara-setorial-da-academia.
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Potencial terapêutico de 
plantas medicinais do bio-
ma Caatinga frente a micror-
ganismos de interesse vete-
rinário

Rodolfo de Moraes Peixoto1, Mateus Matiuzzi da 
Costa2

Na região Nordeste, a falta de organização dos criadores, de assistência téc-
nica especializada, além da precariedade do manejo higiênico-sanitário são 
alguns dos entraves que impedem o crescimento da pecuária. Os problemas 
sanitários, nutricionais e de manejo, em geral, limitam o potencial produtivo 
dos animais. Dentre os principais problemas sanitários, destacam-se aqueles 
causados por microrganismos.

A utilização de antimicrobianos constitui a principal forma de tratamento de 
casos de mastite na propriedade. No entanto, o alto custo e a resistência bac-
teriana a esses compostos vêm levando os pesquisadores à busca de novas 
alternativas para o controle dessa enfermidade (Loguercio et al., 2006).

Neste contexto, a busca por tratamentos à base de fi toterápicos se intensifi -
cou nas últimas décadas (Agra et al., 2005). O Brasil apresenta uma extensa 
e diversifi cada fl ora, sendo grande o número de pesquisadores que tem con-
tribuído para o enriquecimento da literatura acerca dos produtos naturais de 
plantas. No entanto, o Brasil não tem uma atuação destacada no mercado 
mundial de fi toterápicos, fi cando atrás de países menos desenvolvidos tecno-
logicamente. A fabricação da maioria dos fi toterápicos pela indústria brasileira 
está fundamentada somente no uso popular das plantas, sem nenhuma com-
provação pré-clínica nem clínica, não sendo observada uma política defi nida 
e comprometida com a fi tofarmacêutica.

Além disso, há necessidade de integração das diferentes áreas do conheci-
mento (química, bioquímica, farmacologia, botânica, tecnologia farmacêutica, 
etc.) para obtenção de resultados efetivos, uma vez que os estudos ocorrem 
de forma isolada ou fragmentada na determinação de novas estruturas ou no-
vos efeitos biofarmacológicos, carecendo de conexão à obtenção de extratos 
ativos, como possíveis fi toterápicos (Yunis et al., 2001).

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; 2Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, rmpeixoto.vet@gmail.com.
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Atualmente, as vantagens que justifi cam a utilização dos fi toterápicos, são: o 
efeito sinérgico, ou seja, as plantas apresentam vários compostos com efei-
tos similares; associação de mecanismos por compostos agindo em alvos 
moleculares diferentes; menores riscos de efeitos colaterais, uma vez que os 
compostos ativos se apresentam em concentrações reduzidas nas plantas e; 
menores custos de pesquisa e produção (Yunis et al., 2001).

Estado da arte

A partir de 1950, quando os antibióticos passaram a ser amplamente uti-
lizados, iniciou-se o fenômeno de resistência bacteriana. Desde então, o 
problema de resistência aos antibióticos passou a representar importância 
considerável em saúde pública. Essas infecções, além de contribuírem com 
signifi cativas perdas econômicas, podem ser consideradas como um sério 
problema para a saúde pública (Barlett et al., 1992). São vários os registros 
históricos sobre a utilização das plantas para tratamento de doenças em ho-
mens e animais. Um dos primeiros relatos sobre o uso de plantas medici-
nais pelo homem teve origem na Mesopotâmia e data de, aproximadamente, 
2.600 a.C. Desde então, o emprego de plantas medicinais como instrumento 
de cura tem passado por diferentes paradigmas. Inicialmente, a utilização de 
plantas era realizada basicamente de forma empírica, sendo o conhecimen-
to repassado entre as gerações. Ao longo do tempo, as plantas medicinais 
tornaram-se alvo de interesse para pesquisas científi cas, aliando diferentes 
percepções sobre esse instrumento terapêutico (Leite, 2009).

A utilização de medicamentos homeopáticos e fi toterápicos tem demonstra-
do resultados satisfatórios, porém os estudos são voltados, em sua maioria, 
para a espécie bovina (Egan, 1995; Almeida, 2004; Thomaz, 2004). Mitidiero 
(2002) demonstrou que esta terapia alternativa permite manter a sanidade do 
rebanho em padrões semelhantes aos da alopatia, constituindo-se, assim, 
em uma opção viável para os produtores de leite. Estudos in vitro visando 
à determinação do potencial antimicrobiano de plantas pertencentes à fl ora 
brasileira têm demonstrando resultados satisfatórios (Granato et al., 2005; 
Oliveira et al., 2007; Ushimaru et al., 2007), porém, observa-se a desconti-
nuidade destes estudos e uma fragmentação dos resultados, não permitindo 
muitos avanços na área.

Os estudos sobre a atividade antimicrobiana de extratos e óleos essenciais 
de plantas nativas têm sido relatados em muitos países tais como Brasil, 
Cuba, Índia, México e Jordânia. Estes países se caracterizam por possuírem 
uma fl ora diversifi cada e uma rica tradição na utilização de plantas medicinais 
para uso como antibacteriano ou antifúngico (Martínez et al., 1996; Navarro 
et al., 1996; Mahasneh et al., 1999; Ahmad; Beg, 2001; Duarte et al., 2005). 
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Estudos in vitro visando a determinação do potencial antimicrobiano de plan-
tas pertencentes à fl ora brasileira têm demonstrando resultados satisfatórios 
(Fernandes et al., 2005; Gonçalves et al., 2005; Granato et al., 2005; Oliveira 
et al., 2007; Ushimaru et al., 2007), porém observa-se a descontinuidade 
destes estudos e uma fragmentação dos resultados, não permitindo muitos 
avanços na área. Alguns trabalhos vêm demonstrando a atividade antimicro-
biana de extratos etanólicos de plantas da fl ora nordestina, em especial do 
Bioma Caatinga. Podem-se citar a Amburana cearensis (Bravo et al., 1999), 
Borreria verticillata (L.) G. Mey (Peixoto Neto et al., 2002), Croton sonderia-
nus Muell. Arg. (McChesney et al., 1991), Hymenaea courbaril (Fernandes et 
al., 2005; Gonçalves et al., 2005; Granato et al., 2005; Valentim, 2006), Hyptis 
suaveolens (L). Poit. (Iwu et al., 1990), Maytenus rigida Mart. (Kloucek et al., 
2005), Pithecellobium cochliacarpum (Gomez) Macbr. (Araújo et al., 2002), 
Plumbago scandens L. (Paiva et al., 2003), Ximenia americana L. (Maiga et 
al., 2005). Relatos acerca da utilização da A. cearensis e H. courbaril (Silva; 
Albuquerque, 2005; Albuquerque; Oliveira, 2007), além de Bromelia laciniosa 
e Selaginella convoluta (Agra et al., 2008) são reportados no tratamento de 
diversas enfermidades em seres humanos, a exemplo das raízes de macam-
bira (B. laciniosa) que são usadas, popularmente, contra hepatite e desarran-
jos intestinais, como diurético, enquanto as folhas secas e pulverizadas são 
utilizadas na culinária como fonte de proteína (Agra et al., 2008).

Vem sendo demonstrada a atividade antibacteriana de extratos naturais de 
plantas (Schuch et al., 2008) e de alguns de seus compostos (Baskaran et al., 
2009) frente aos isolados obtidos de casos de mastite. Dessa forma, alguns 
criadores e veterinários têm utilizado os fi toterápicos, tanto para a prevenção 
como para o tratamento da mastite. Observa-se uma predominância das prá-
ticas voltadas para o tratamento, com a utilização de soluções ou pomadas 
medicinais à base de ervas para uso local ou a administração de plantas 
verdes ou secas via oral (Schuch et al., 2008).

Novais et al. (2003) avaliaram a atividade antimicrobiana em alguns extratos 
de espécies vegetais nativas ou endêmicas do Semiárido brasileiro, sendo 
encontrada atividade em sete plantas, dentre elas, uma pertencente ao gêne-
ro Hymenaea, que foi ativa contra isolados de Staphylococcus aureus, mas 
não contra Escherichia coli.

Lacunas do conhecimento

Tem-se uma grande quantidade de estudos publicados na área de ativida-
de biológica de extratos e frações obtidas de plantas dos biomas brasilei-
ros, contudo, muitos não seguem adiante, havendo apenas a publicação da 
caracterização fi toquímica e atividade biológica. Assim, muitas plantas com 
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potencial para subsidiar os estudos que poderiam dar origem a um novo fi -
toterápico, acabam por não terem suas propriedades totalmente conhecidas. 
Além disso, a maioria dos trabalhos traz resultados apenas de testes in vi-
tro. Poucas vezes, são observados resultados de pesquisas que avaliaram a 
ação da planta em condições in vivo. Por conseguinte, poucos são os mode-
los experimentais disponíveis para avaliação da atividade biológica in vivo, 
quando se trata de enfermidades em animais de produção.

Finalmente, poucos pesquisadores investigam as propriedades tóxicas das 
plantas utilizadas em seus ensaios experimentais, restando uma importante 
lacuna em alguns estudos publicados em periódicos nacionais e internacio-
nais.

Entraves e difi culdades

Muitos grupos de pesquisa que têm como linha de investigação científi ca a 
atividade biológica de plantas ainda dialogam muito pouco. Isto acontece em 
várias áreas do conhecimento, contudo, é mais visível nesta área específi ca. 
Assim, têm-se grupos trabalhando com a mesma planta, mas, por não intera-
girem, não se observa progresso científi co.

Além disso, muitas instituições não têm o incentivo necessário para o desen-
volvimento de pesquisas nesta área específi ca. O apoio aos pesquisadores 
que estão nesta área ainda não é o sufi ciente, com poucos editais direciona-
dos para tal linha de pesquisa.

Finalmente, observa-se a discriminação de periódicos de elevado impacto 
com estudos envolvendo plantas, sendo observada a recusa antes mesmo 
da avaliação pelos pares. Infelizmente, os grupos de pesquisadores que tra-
balham com plantas têm encontrado resistência na publicação de artigos cor-
relatos por parte de alguns periódicos de maior impacto.

Perspectivas e cenários

Considerado que a resistência aos antimicrobianos convencionais é um im-
portante problema de saúde pública e que a comunidade científi ca inicia uma 
discussão acerca da saúde única, indicando a indissociabilidade entre a saú-
de animal, humana e ambiental, tem-se que muitas doenças podem ser me-
lhor prevenidas e combatidas por meio da atuação integrada entre a Medicina 
Veterinária, a Medicina Humana e outros profi ssionais de saúde. Neste con-
texto, os estudos que relacionam a atividade antimicrobiana de plantas têm 
papel relevante, amenizando as questões relacionadas à resistência bacte-
riana.
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Considerações fi nais

É de fundamental importância a continuidade dos estudos acerca das alter-
nativas para o controle das enfermidades infectocontagiosas dos animais de 
produção, tendo em vista a problemática da resistência aos antimicrobianos 
convencionais e o potencial biológico de plantas da fl ora do Semiárido nor-
destino. Faz-se necessária a criação de redes de cooperação, para maior in-
teração entre os grupos de pesquisa da área e, assim, aumentar as chances 
de captação de recursos fi nanceiros junto aos órgãos de fomento à pesquisa 
no Brasil.
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Abordagem multi-ômica 
para o estudo de fenóti-
pos complexos
Luciana Correia de Almeida Regitano, Bruno 
Gabriel Nascimento Andrade

As ciências “ômicas” se dedicam-se ao estudo em larga escala de dados 
biológicos de diferentes naturezas (bioquímica, genética, fi siológica, micro-
biológica), sendo o termo “ômica” derivado do sufi xo “-oma”, que signifi ca 
“conjunto de”.

Apesar do termo genômica ter sido concebido por Thomas H. Roderick em 
1986, já em 2007, eram relatados mais de 829 termos com o sufi xo “-ômica” 
(Yadav, 2007). Essas ciências foram alavancadas pelos desenvolvimentos de 
métodos analíticos aplicados a moléculas como ácidos nucleicos, proteínas, 
lipídeos e metabólitos alcançados nos últimos 25 anos, e foram marcadas 
historicamente pela publicação dos resultados do Projeto Genoma Humano, 
em 2001.

A genômica é o estudo da sequência completa ou parcial do genoma de um 
organismo, do ponto de vista de estrutura e função dos genes, interações 
com moléculas regulatórias, como os RNAs não codifi cadores e Fatores de 
Transcrição, as modifi cações epigenéticas (Epigenômica), as variações de 
sequência e suas consequências, o material genético (genomas, plasmíde-
os) de uma comunidade de micro-organismos presentes em amostras do 
ambiente (Metagenômica). O sequenciamento total ou parcial de genomas 
permite também inferir sobre as relações fi logenéticas entre espécies e po-
pulações dentro de espécies, assim como, sobre a origem e evolução dos 
genes.

À exceção dos vírus de RNA, a expressão das características genéticas ocor-
re por meio da transcrição da mensagem contida, sob a forma de DNA, no 
genoma, em moléculas intermediárias de RNAm, que serão traduzidas em 
proteínas. Assim, a simples informação sobre a sequência do genoma não 
permite inferir sobre o seu funcionamento, o que pode ser alcançado pela 
Transcriptômica, que descreve o conjunto de moléculas de RNA, e pela Pro-
teômica, dedicada à caracterização em larga escala do conjunto de proteínas 
expressas em uma amostra biológica, permitindo inferir sobre a expressão 
do genoma em um determinado momento. Já a Metabolômica, que descreve 
os produtos do metabolismo de uma determinada molécula em uma amostra, 

1Embrapa Pecuária Sudeste, luciana.regitano@embrapa.br, Bruno Gabriel Nascimento Andra-
de.
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fornece informações sobre o resultado fi nal dos processos bioquímicos de 
um ou mais sistemas biológicos presentes na amostra.

O conjunto de abordagens que nos permite acessar o material genético de 
populações de microrganismos (dos quais muitos são completamente des-
conhecidos pela ciência) é chamado de Metaômica (Metagenômica, meta-
transcriptômica, metaproteômica, etc). Meta signifi ca “Além” sendo, portanto, 
abordagens como a Metagenômica traduzidas de forma literal como “Além da 
genômica”. Abordagens metaômicas permitem identifi car novos genes, trans-
critos, proteínas e enzimas com grande potencial para as ciências da vida, da 
terra e biotecnologia, de microrganismos antes desconhecidos, por exemplo, 
pela impossibilidade de cultivo em laboratório.

Em 2015, a metagenômica reescreveu os livros de biologia ao identifi car, 
pela primeira vez, um fi lo de arqueias em uma chaminé hidrotermal conhe-
cida como “Castelo de Loki”, sendo nomeadas como Lokiarchaeota. Essas 
arqueias possuíam um maquinário molecular estranhamente parecido com 
o de Eucariotos, sugerindo um ancestral comum. Usando abordagens mo-
dernas de fi logenômica, as arqueias recém descobertas foram classifi cadas 
como os organismos mais próximos dos Eucariotos, provando que a árvo-
re da vida não possui três galhos de tamanhos iguais para as 3 ordens da 
vida, mas sim que os eucariotos são descendentes diretos de uma arqueia 
ancestral (Spang et al., 2015). Utilizando 800 Gb de sequenciamento com-
pleto de amostras de líquido ruminal de 43 bovinos escoceses, Stewart et al. 
(2018) publicaram o rascunho de 913 genomas de bactérias e arqueias. A 
partir desses genomas, foi possível predizer 69.000 proteínas das quais 90% 
representavam sequências com algum grau de dissimilaridade em relação às 
existentes em bancos de dados.

Apesar do enorme potencial que cada uma dessas ciências tem isoladamen-
te de contribuir para o conhecimento de uma ampla diversidade de molécu-
las, é importante lembrar que os fenótipos são geralmente resultantes de 
complexa interação entre o DNA e diferentes categorias de RNA, bem como 
com proteínas como, por exemplo, os fatores de transcrição e as histonas, 
que muitos metabólitos possuem papel de regulação sobre o metabolismo. 
Quando se atem à população de microrganismos em um dado ecosistema, 
é relevante saber que a abundância de microrganismos de um determinado 
taxa pode infl uenciar o sucesso no desenvolvimento de outro, assim como 
regular a expressão gênica de espécies hospedeiras ou simbiontes. A biolo-
gia de sistemas surge como a ciência que conecta dados produzidos pelas 
diferentes ciências -ômicas, integrando as informações sobre a estrutura e 
expressão dos genes, relacionando a diversidade quantitativa e qualitativa 
de moléculas com a manifestação de fenótipos de interesse, ou ainda, como 
preditora da diversidade e funcionalidade de microrganismos, como é o caso 
da integração de estudos de metagenômica e metatranscriptômica.
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A disponibilidade simultânea de dados de variação de sequência do genoma, 
quer obtida por sequenciamento completo ou por genotipagem de SNPs, e 
de abundância de RNA, permite, por exemplo, o estudo dos Locos de Contro-
le Quantitativo da Expressão Gênica (eQTLs - Expression Quantitative Trait 
Loci), no qual se estima o efeito de SNPs dispersos pelo genoma sobre a 
abundância de cada transcrito presente em um ou mais tecidos. Por exem-
plo, utilizando essa abordagem, Cesar et al. (2018) identifi caram as regiões 
responsáveis pela variação no perfi l de RNAm de músculo de bovinos Nelore. 
Da mesma forma, é possível relacionar variações estruturais, como as varia-
ções de número de cópias de segmentos do genoma (CNVs - Copy Number 
Variation), com os níveis de expressão de genes e com a expressão de fe-
nótipos de interesse, como realizado por Geistlinger et al. (2018), ou ainda 
identifi car a relação entre os níveis de expressão de proteínas, RNAm e de 
miRNAs presentes em determinado tecido ou organismo, estágio do desen-
volvimento ou condição ambiental.

Um desafi o importante advém do volume de dados produzido pelas ciências 
ômicas, geralmente da ordem de Gigabytes por dia, requerendo infraestru-
tura computacional tanto para processamento quanto para armazenamento 
(D’Argenio, 2018). Além disso, métodos de análise sofi sticados precisam ser 
aplicados a tais conjuntos de dados, de forma a permitir extrair a informação 
relevante, identifi car as moléculas de interesse, relacionar as diversas molé-
culas encontradas a processos relevantes para o problema em questão, ou 
seja, a interpretação desses dados, o que não é tarefa trivial. À medida que 
aumenta o número de “camadas” de informação “ômica” disponíveis, mais 
complexa é a tarefa de integrar essas informações, em função de hetero-
geneidade de escalas, variâncias, tamanhos amostrais, entre outros. Além 
disso, os resultados das análises de dados referentes à identidade de uma 
sequência de DNA, à abundância de uma proteína ou RNAm são geralmente 
relativos ao estado da arte da espécie em questão, pois são obtidos pelo ali-
nhamento de pequenas sequências com bancos de dados da própria espécie 
ou de espécies relacionadas. Portanto, a riqueza e semelhança fi logenética 
dos bancos de dados utilizados são determinantes para o resultado.

Apesar desses desafi os, o enorme potencial das abordagens ômicas permite 
antever impactos importantes na caracterização e conservação da variabili-
dade, no desenvolvimento de protocolos nutricionais e fármacos dirigidos a 
perfi s individuais, identifi cação de mutações causais, entre outras aplicações.
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Herpetofauna em áreas de 
infl uência do empreendi-
mento de integração do Rio 
São Francisco

Geane Limeira da Silva1, Marlla Alves Matos, Luiz 
Cezar Pereira Machado, Patrícia Avello Nícola

Introdução

A alteração de hábitat causada por fatores antropogênicos é um dos principais 
condutores da perda de biodiversidade (Fischer; Lindenmayer, 2007). Essa 
modifi cação na estrutura da paisagem conduz à formação de matrizes/barrei-
ras (estradas, ferrovias, plantações, canais, reservatórios artifi ciais, etc.) que 
difi cultam ou impedem o deslocamento de animais entre fragmentos (Pavan, 
2007; Fahrig, 2013). Esses fatores, por sua vez, interferem em processos 
ecossistêmicos e provocam mudanças importantes nas relações ecológicas 
como no uso do hábitat e na distribuição de espécies (Fischer; Lindenmayer, 
2007; Amorim, 2015). Compreender como diferentes organismos respondem 
diante da alteração de hábitat é fundamental para a conservação da biodiver-
sidade (Fahrig, 2001; Fischer; Lindenmayer, 2007).

Um tipo de matriz importante é a água em ambientes alagados para insta-
lação de reservatórios e canais (Pavan, 2007; Amorim, 2015). Essa matriz 
é considerada inóspita quando provoca o isolamento de populações e pode 
reduzi-las a ponto de torná-las suscetíveis à extinção local (Pavan, 2007).

Nesse sentido, vários organismos são utilizados para avaliar esses fatores, 
como por exemplo, os anfíbios e os répteis – Herpetofauna – (Pavan, 2007; 
Cabreras-Guzmán; Reynoso, 2012; Amorim, 2015).

Algumas pesquisas apontam a necessidade de estudos direcionados aos 
efeitos da fragmentação de hábitat sobre a biodiversidade (Fischer; Linden-
mayer, 2007; Fahrig, 2003, 2013) e alguns trabalhos destacam a infl uência 
dessa alteração de hábitat em processos ecológicos na herpetofauna (Pa-
van, 2007; Cabreras-Guzmán; Reynoso, 2012; Amorim, 2015).

1Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) , gelimeira@gmail.com.
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Nesse contexto, a implementação do Projeto de Integração do Rio São Fran-
cisco com as Bacias Hidrográfi cas do Nordeste Setentrional (PISF) pode ser 
avaliada levando em consideração a insufi ciência de informações acerca 
desse tema sobre a herpetofauna.

Ao considerar a importância do conhecimento sobre os organismos que ocu-
pam determinadas áreas para a elaboração de estratégias efi cientes de ma-
nejo e conservação, este trabalho teve como objetivo avaliar a riqueza da 
herpetofauna nas áreas de implementação do PISF.

Material e Métodos

Área de estudo

Foram investigadas 24 áreas inseridas nos domínios da Caatinga, denomina-
das de: PMN 01, PMN 02, PMN 03/Cabrobó, PE; PMN 04, PMN 06, PMN 07, 
PMN 08, PMN 09/Salgueiro, PE; PMN 10/Jati; PMN 11, PMN 12; PMN 14/di-
visa entre Barros e Mauriti, CE; PMN 13/ divisa entre São José de Piranhas e 
Cajazeiras, PB; PML 10, PML 02, PML03, PML 04, PML 06, PML 07/Floresta, 
PE; PML 01, PML 08, PML 09/Custódia, PE; PML 05 e PML 11/Sertânia, PE. 
Essas áreas estão sob infl uência do empreendimento de integração do Rio 
São Francisco, as quais contemplam estruturas de canais e reservatórios.

Coleta de dados

A coleta de dados ocorreu no período de 2012 a 2017. Foram realizadas 
buscas ativas em trilhas preexistentes no horário diurno (entre as 8h e 18h) 
e em sítios reprodutivos de anuros durante a noite (entre as 18h e 22h). As 
amostragens foram realizadas durante dez, ou em cinco dias consecutivos, 
sendo percorridos 2 km durante 3 horas. Para as campanhas realizadas em 
cinco dias, foi mantido o mesmo esforço amostral utilizando o dobro de obser-
vadores. As buscas ativas totalizaram 66 horas empregadas por campanha 
realizada.

Para aumentar o esforço amostral, utilizaram-se armadilhas de intercepção 
e queda (Pitfall-traps), segundo metodologia específi ca para amostragem de 
anfíbios e répteis (Cechin; Martins, 2000). O esforço empregado para as ar-
madilhas de interceptação e queda foi de 288 baldes por campanha realizada.

Para avaliar o esforço amostral, foram utilizadas curvas acumulativas, ca-
racterizadas pela presença e ausência das espécies ao longo do período de 
amostragem.
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A frequência de ocorrência de espécies consistiu de uma análise qualitativa 
dos registros segundo Dajoz (1973).

Para verifi car a similaridade entre as áreas, foi utilizado o Índice de Dissimila-
ridade de Morisita Horn. A dissimilaridade foi realizada no programa estatís-
tico R Development Core Team - 2015, utilizando o pacote Vegan (Oksanen 
et al., 2015).

Resultados e Discussão

Foram registradas 83 espécies da herpetofauna: 29 anfíbios da ordem Anura, 
um Gymnophiona, quatro testudíneos, um crocodiliano, três Amphisbaena, 
20 lagartos e 25 serpentes (Tabela 1). Ao comparar esses resultados com da-
dos da literatura (Rodrigues, 2003; Garda et al., 2017; Mesquita et al., 2017), 
a riqueza observada foi menor, porém pode preencher lacunas sobre a distri-
buição de espécies da herpetofauna na Caatinga stricto sensu.

Atualmente, encontram-se descritas, para a Caatinga, 79 espécies de Lagar-
tos (Mesquita et al., 2017), 11 Amphisbaenia (Rodrigues, 2003; Mott et al., 
2009), quatro Testudines, três Crocodylia, 52 Serpentes (Rodrigues, 2003) 
e 98 espécies de anfíbios (Garda et al., 2017). É importante destacar que 
a maioria dessas informações está concentrada em áreas protegidas e nos 
brejos de altitude, diferentemente das áreas investigadas nesse trabalho que 
estão inseridas na Caatinga stricto sensu. Essa diferença na riqueza, prova-
velmente, é devido às características estruturais particulares entre as locali-
dades estudadas.

Vale destacar que ao longo desses anos, o monitoramento da herpetofauna 
nas áreas do empreendimento do PISF ampliou a distribuição de espécies 
anteriormente subestimadas (Vieira et al., 2012; Ribeiro et al., 2012; Gogliath 
et al., 2015; Lantyer-Silva et al., 2016), contribuindo para o conhecimento da 
distribuição de espécies de anfíbios e répteis da Caatinga.

Analisando os dados coletados, a maior riqueza foi para os anfíbios anuros 
(n = 29), seguido de serpentes (n = 25) e lagartos (n = 20) e com relação à 
abundância, foram registrados 83.456 indivíduos de anfíbios e répteis duran-
te o monitoramento das áreas PISF (Tabela 1).

Os lagartos foram mais abundantes com as espécies Ameivula ocellifera, 
Tropidurus hispidus e T. semitaeniatus se destacando (Tabela 1). Os anuros 
Physalaemus cicada, Leptodactylus macrosternum e Rhinella jimi foram mais 
abundantes (Tabela 1).

No geral, as espécies mais abundantes foram também as mais frequentes 
(Tabela 1). Esse resultado foi semelhante aos encontrados na literatura que 
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reforçam a facilidade de espécies generalistas colonizarem rapidamente áre-
as impactadas, o que pode explicar essa frequência nas amostragens (Rodri-
gues, 2003; Mesquita et al., 2017; Garda et al., 2017). O aumento populacio-
nal dessas espécies pode ser preocupante quando levado em consideração 
que aquelas com uso de micro-hábitat mais restrito podem sofrer desvanta-
gem ao competir por recurso (Rodrigues, 2003).

Igualmente, é importante destacar a presença de espécies com distribuição 
relictual (Acratosaura mentalis, Enyalius bibronii e Psychosaura agmosticha) 
e endêmicas (Ceratophrys joazeirensis, Phyllopezus periosus, Thamnody-
nastes almae e Tropidurus cocorobensis). Essas espécies são mais sensíveis 
às alterações de hábitats porque utilizam micro-hábitats específi cos. Deste 
modo, a redução ou destruição desse recurso infl uencia na permanência des-
sas espécies em ambientes alterados por atividades humanas.

Dentre essas espécies, o lagarto endêmico Tropidurus cocorobensis, que 
possui adaptação à vida em ambientes psamófi los (Rodrigues, 2003) apre-
sentou variações na sua abundância durante e após o alagamento de um 
dos reservatórios monitorados. O adensamento de espécies durante o alaga-
mento de reservatórios é comum e pode ser explicado pela busca por refúgio 
nas margens desses ambientes (Pavan, 2007). Uma das consequências do 
adensamento de espécies é a competição (Amorim, 2015). Contudo, é ne-
cessário o estudo a longo prazo para avaliação desse efeito para espécies 
com padrão de distribuição relictual, levando em consideração a restrição de 
hábitat desses organismos, além de características ecológicas e evolutivas 
de cada grupo (Rodrigues, 2003).

Com relação às serpentes, a maioria das espécies desse grupo apresen-
tou menor abundância, algumas com apenas um indivíduo registrado como 
Micrurus leminiscatus e Apostolepis longicaudata, por exemplo (Tabela 1). 
O registro de serpentes é considerado ocasional devido às características 
ecológicas do grupo, como hábito fossorial, crepuscular e crípticos (Guedes, 
2012). Assim, inferir com segurança a infl uência dos efeitos desse empreen-
dimento sobre serpentes seria precipitado devido à escassez de informações 
populacionais para esse grupo.
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Tabela 1. Espécies e abundância registradas nas Unidades Amostrais do PISF no 
período de 2012 a 2017. Total - Total de indivíduos registrados para cada espécie; 
FO - Frequência de ocorrência e classifi cação das espécies de acordo com a pro-
porção de registros: MF - Muito frequente (>50%), F - Frequente (50-25%), e PF 
- Pouco frequente (<25%).

Táxon

Anos Total FO (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Amphibia

Anura

Bufonidae         

Rhinella granulosa (Spix, 1824) 12 138 375 722 2283 233 3763 100 (MF)

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) 92 219 511 551 2407 150 3930 100 (MF)

Ceratophryidae  

Ceratophrys joazeirensis Mercadal de 
Barrio, 1986  

2
    

2 17 (PF)

Hylidae  

Corythomantis greeningi Boulenger, 1896 1 18 19 39 225 25 327 100 (MF)

Dendropsophus gr. microcephalus 16 16 17 (PF)

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 10 10 17 (PF)

Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889) 136 37 31 47 251 67 (MF)

Dendropsophus soaresi (Caramaschi & 
Jim, 1983)

1 1 17 (PF)

Hypsiboas raniceps Cope, 1862 8 14 100 105 67 24 318 100 (MF)

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) 50 50 17 (PF)

Scinax gr. ruber 256 252 262 561 424 269 2024 100 (MF)

Leptodactylidae  

Leptodactylus caatingae Heyer & Juncá, 
2003

1 2 3 33 (F)

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) 99 171 18 83 172 14 557 100 (MF)

Leptodactylus cf. latrans 4 27 12 43 50 (F)

Leptodactylus macrosternum Miranda-
-Ribeiro, 1926

142 227 801 1963 1309 658 5100 100 (MF)

Leptodactylus natalensis A. Lutz, 1930 39 39 17 (PF)

Leptodactylus spixi Heyer, 1983 1 1 17 (PF)

Leptodactylus troglodytes A. Lutz, 1926 54 277 163 598 379 146 1617 100 (MF)

Leptodactylus vastus A. Lutz, 1930 26 41 41 48 45 19 220 100 (MF)

Physalaemus cicada Bokermann, 1966 26 409 984 2038 2298 708 6463 100 (MF)

Physalaemus gr. cuvieri 6 40 43 318 5 412 83 (MF)

Physalaemus kroyeri (Reinhardt & Lütken, 
1862 “1861”)

6 98 150 33 1 16 304 100 (MF)

Physalaemus nattereri (Steindachner, 
1863)

15 15 17 (PF)

Continua...
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Táxon

Anos Total FO (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Pleurodema diplolister (Peters, 1870) 7 166 530 454 1991 332 3480 100 (MF)

Pseudopaludicola pocoto Magalhães, Lo-
ebmann, Kokubum, Haddad & Garda, 2014

78 1647 303 761 745 213 3747 100 (MF)

Microhylidae  

Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) 2 180 73 87 158 47 547 100 (MF)

Odontophrynidae  

Proceratophrys gr. cristiceps 1 184 989 19 6 4 1203 100 (MF)

Phyllomedusidae  

Pithecopus nordestinus (Caramaschi, 
2006)

4 18 30 211 199 57 519 100 (MF)

Pipidae  

Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) 1 20 8 70 15 2 116 100 (MF)

Gymnophiona

 Siphonopidae

Siphonops paulensis Boettger, 1892  1     1 17 (PF)

Reptilia

 Testudines

Chelidae

Mesoclemmys tuberculata (Lüderwaldt, 
1926)

12 8 9 6 16 7 58 100 (MF)

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) 2 50 2 9 1 1 65 100 (MF)

Kinosternidae

Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 1766) 2 7 3 12 50 (F)

Testudinidae

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) 3 5 2 6 16 67 (MF)

Crocodylia

Alligatoridae

Caiman latirostris (Daudin, 1801) 1 2 3 33 (F)

Squamata

Sauria"Lagartos"

Gekkonidae

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 1935) 29 94 95 205 54 69 546 100 (MF)

Hemidactylus mabouia (Moreau de 
Jonnès, 1818)

1 4 2 7 50 (F)

Lygodactylus klugei (Smith, Martin & 
Swain, 1977)

162 307 361 629 212 199 1870 100 (MF)

Phyllodactylidae

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 162 883 534 916 316 218 3029 100 (MF)

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 13 30 21 55 75 102 296 100 (MF)

Phyllopezus pollicaris pollicaris (Spix, 
1825)

26 290 126 369 337 146 1294 100 (MF)

Continuação.

Continua...
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Táxon

Anos Total FO (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Mabuyidae

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 
1951)

6 20 19 12 6 4 67 100 (MF)

Psychosaura agmosticha (Rodrigues, 
2000)

2 6 2 4 13 18 45 100 (MF)

Iguanidae

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 7 14 14 27 48 17 127 100 (MF)

Leiosauridae

Enyalius bibronii Boulenger, 1885 1 1 2 33 (F)

Polychrotidae

Polychrus acutirostris Spix, 1825 1 2 3 33 (F)

Tropiduridae

Tropidurus cocorobensis Rodrigues, 1987 6 5 181 50 16 258 83 (MF)

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) 869 1548 2076 4852 1909 1503 12757 100 (MF)

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825) 942 1776 1560 4306 2001 1542 12127 100 (MF)

Gymnophtalmidae

Acratosaura mentalis (Amaral, 1933) 2 2 4 33 (F)

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & 
Luetken, 1862)

10 9 6 3 28 67 (MF)

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 1933) 20 153 61 87 24 22 367 100 (MF)

Teiidae

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) 35 48 28 68 12 4 195 100 (MF)

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) 672 1905 2370 6542 1718 1511 14718 100 (MF)

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 
1839)

20 17 19 42 12 15 125 100 (MF)

Amphisbaenia

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 1 4 5 33 (F)

Amphisbaena lumbricalis Vanzolini, 1996 1 1 2 33 (F)

Amphisbaena vermicularis Wagler in Spix, 
1824

4 3 7 33 (F)

Serpentes

Leptotyphlopidae

Epictia borapeliotes (Vanzolini, 1996) 8 3 1 12 50 (F)

Boidae

Boa constrictor Linnaeus, 1758 5 3 7 10 3 2 30 100 (MF)

Epicrates assisi Machado, 1945 1 2 1 1 5 67 (MF)

Colubridae

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758) 1 1 17 (PF)

Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824) 1 3 2 1 7 67 (MF)

Continuação.

Continua...
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Táxon

Anos Total FO (%)

2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758) 1 1 2 33 (F)

Dipsadidae

Apostolepis cearensis Gomes, 1915 2 1 1 1 5 67 (MF)

Apostolepis longicaudata Gomes in Ama-
ral, 1921

1 1 17 (PF)

Boiruna sertaneja Zaher, 1996 2 1 3 33 (F)

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1825) 1 3 4 33 (F)

Erythrolamprus viridis (Günther, 1862) 2 6 1 1 10 67 (MF)

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) 5 1 2 2 2 12 67 (MF)

Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854

3 4 5 14 2 2 30 100 (MF)

Philodryas nattereri Steindachner, 1870 9 11 15 39 19 18 111 100 (MF)

Philodryas olfersii (Liechtenstein, 1823) 2 3 1 6 50 (F)

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854)

1 3 4 3 1 12 83 (MF)

Thamnodynastes almae Franco & Ferreira, 
2003

3 3 17 (PF)

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860) 6 1 7 33 (F)

Thamnodynastes phoenix Franco, Trevine, 
Montingelli & Zaher, 2017

2 4 5 11 50 (F)

Thamnodynastes sertanejo Bailey, Thomas 
& Silva-Jr, 2005

1 1 17 (PF)

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) 1 1 17 (PF)

Elapidae

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) 1 1 17 (PF)

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) 3 2 1 2 2 1 11 100 (MF)

Viperidae

Bothrops erythromelas Amaral, 1923 1 8 8 3 3 3 26 100 (MF)

Crotalus durissus Wagler in Spix, 1824 5 8 5 9 1 3 31 100 (MF)

Total geral de indivíduos registrados 4032 11528 12798 27160 19577 8361 83456

A curva de acúmulo apresentou tendência à estabilização a partir do terceiro ano de 
coleta (Figura 1). O Bootstrap estimou que 89% das espécies foram registradas e 
que quatro espécies poderiam ser adicionadas à riqueza (Figura 1). Esse resultado 
indica que o esforço empregado foi sufi ciente.

O dendograma de dissimilaridade revelou a formação de um agrupamento com 23 
áreas e separou o PML 11 dos demais (Figura 2). O PML 11 apresentou similarida-
de aproximada de 30% com as demais áreas investigadas, possivelmente devido 
à estrutura do hábitat que caracterizou uma composição de espécies diferenciada. 

Continuação.
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Essa área fi ca localizada em Sertânia, no Estado de Pernambuco, e, de acor-
do com imagens de satélite, seguidas por vistorias em campo, apresenta 
uma fi tofi sionomia diferenciada com destaque para cobertura vegetal bem 
conservada e com 75% da área constituída por caatinga arbórea. Além disso, 
essa área se encontra situada próximo ao agreste e pode ser infl uenciada por 
fatores edáfi cos e climáticos dessa microrregião.

As demais áreas apresentaram aproximadamente 40% de similaridade, sen-
do as áreas PML 02, PML 03, PML 07; PMN 11, PMN 12 e PMN 13 mais 
similares (~70%). A riqueza de espécies nessas áreas foi mais semelhante e 
pode ser refl exo da afi nidade quanto à estrutura de hábitat nessas localida-
des, além da proximidade entre as mesmas (PML 02, PML 03, PML 07, PMN 
11, PMN 12 e PMN 13).

Figura 1. Curva de acúmulo da herpetofauna registrada nas unidades
amostrais do PISF no período de 2012 a 2017.
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Considerações fi nais

A maioria das espécies registradas é amplamente distribuída na Caatinga, 
generalista de hábitat e coloniza rapidamente ambientes alterados pela ati-
vidade humana. Contudo, o registro de espécies com padrão de distribuição 
relictual (Enyalius bibronii, Psychosaura agmosticha e Acratosaura mentalis) 
e endêmicas (Thamnodynastes almae, Phyllopezus periosus e Ceratophrys 
joazeirensis), ou que se enquadra nessas duas condições, como o lagarto 
Tropidurus cocorobensis, refl ete o quanto o domínio Caatinga abriga uma 
fauna particular.

Nesse trabalho, ressalta-se a importância de estudos sobre a infl uência da 
alteração e redução de hábitat de espécies da herpetofauna mais sensíveis a 
esses fatores. Essas espécies podem ser afetadas negativamente e estudos 
direcionados podem contribuir para a compreensão de processos ecológicos 
importantes na elaboração de estratégias de conservação.

O monitoramento da herpetofauna nas áreas do empreendimento do PISF ao 
longo desses anos revelou a ocorrência de espécies anteriormente subesti-
madas. Nesse sentido, corrobora a afi rmação de que ainda existem muitas 
lacunas a serem preenchidas acerca da riqueza e distribuição da herpetofau-
na no domínio Caatinga.

Figura 2. Dissimilaridade entre as unidades amostrais do PISF.
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Projeto ararinha na natureza
Camile Lugarini1, Cristine da Silveira Figueire-
do Prates2, Paulo Henrique Dantas Marinho3, 
Sueli Souza Damasceno4, Nayane Carolyne 
dos Santos de Sousa2, Renato Seara da Silva5

Introdução

A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) é uma das aves mais ameaçadas do Bra-
sil, considerada criticamente em perigo e provavelmente extinta na natureza 
(Brasil, 2014). A sua extinção representará, não somente a perda de espécie, 
visto que é a única representante de seu gênero. Foi descoberta em 1819, no 
entanto, o local da sua distribuição permaneceu indefi nido até 1986, quando 
os últimos três indivíduos foram encontrados no Município de Curaçá, Noro-
este da Bahia. O último indivíduo selvagem desapareceu em outubro de 2000; 
desde então, nenhum registro foi confi rmado na natureza. O Plano de Ação 
Nacional para a Conservação da Ararinha-azul - PAN Ararinha-azul apresen-
ta a estratégia de conservação da espécie e foi ofi cializado pela Portaria ICM-
Bio n° 17, de 17 de fevereiro de 2012 com a visão de futuro: “Re-estabelecer 
uma população selvagem genética e demografi camente viável e não amea-
çada em sua área de distribuição histórica e manter, como segurança para 
a espécie, uma população em cativeiro igualmente viável como resultado de 
manejo adequado” e objetivo geral: “Aumento da população manejada em 
cativeiro e a recuperação e conservação do hábitat de ocorrência histórica da 
espécie, até 2017, visando início de reintroduções até 2021” (Barros et al., 
2012). O Projeto Ararinha na Natureza foi lançado em 2012 com o objetivo de 
implementar parte do PAN Ararinha-azul, com a coordenação do Centro Na-
cional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave) do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), juntamente com 
mantenedores da espécie em cativeiro, parceiros e patrocínio da Vale.

Os esforços nos primeiros anos do PAN Ararinha-azul foram direcionados ao 
manejo ex situ e engajamento comunitário para propiciar a conservação do 
hábitat. Sessenta por cento das ações planejadas em 2012 foram realizadas 
até novembro de 2017; 20% tiveram andamento com problemas e 20% não 
foram concluídas ou iniciadas. As metas estabelecidas, como número de in-
divíduos de ararinha-azul nascidos/ano; número de inseminações artifi ciais 
realizadas com sucesso; e população mínima viável estabelecida em cativei-
ro para início das reintroduções foram alcançadas. Foi superado o número 
1Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, camile.lugarini@icmbio.gov.br; 2Uni-
versidade Federal da Paraíba; 3Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 4Universidade 
Estadual de Santa Cruz; 5Universidade Federal de Pernambuco. 
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de publicações técnicas ou científi cas previstas relacionadas à ararinha-azul, 
assim como o número de instrumentos de cooperação estabelecidos com 
instituições e o número de atividades de educação e divulgação envolven-
do a conservação da ararinha-azul. Em 2017, o primeiro ciclo de gestão do 
PAN Ararinha-azul encerrou e a ofi cina para o planejamento do segundo ciclo 
(2018-2022) foi realizada, entre os dias 14 e 17 de novembro. O PAN passou 
a ter visão geral para 2037: População viável da ararinha-azul estabelecida 
na sua área de distribuição, com habitat conservado e a comunidade en-
gajada, desenvolvendo práticas socioeconômicas e culturais sustentáveis; e 
objetivo geral: Realizar a reintrodução de ararinhas-azuis em sua área de 
ocorrência original até 2022, buscando seu aumento populacional contínuo 
e conservando hábitats com envolvimento comunitário em práticas sustentá-
veis. Para tanto, foram estabelecidos cinco objetivos específi cos e 35 ações 
para serem executadas nos próximos anos.

Estado da arte

O PAN Ararinha-azul e o Projeto Ararinha na Natureza são grandiosos e en-
volvem articulação intensa, tecnologia de ponta, inseminação artifi cial, pes-
quisa de variabilidade genética e um cuidado quase artesanal com os últimos 
158 exemplares da espécie, todos em cativeiro. Atualmente quatro mantene-
dores mantêm ararinhas-azuis, no Brasil (Fazenda Cachoeira), na Alemanha 
(Association for the Conservation of Threatened Parrots), em Singapura (Ju-
rong Bird Park) e na Bélgica (Pairi Daiza). Deste total, 11 ararinhas estão no 
Brasil: são cinco pares reprodutivos, mas só um teve sucesso em 2014.

O manejo ex situ foi o carro chefe do PAN Ararinha-azul (2012-2017), con-
siderando que as populações na natureza são desconhecidas. A pequena 
população, o pool genético reduzido, pares não produtores, baixas taxas de 
fertilidade, baixo desenvolvimento dos embriões, problemas de eclosão e de-
formidades nos fi lhotes foram os maiores problemas enfrentados em 2012 a 
2017. Em 2012, quando o PAN ararinha-azul foi publicado, havia 79 indiví-
duos no Programa. Em 2013, sete ovos foram fertilizados artifi cialmente na 
Al Wabra Wildlife Preservation, no Catar, e dois deles desenvolveram fi lho-
tes, 26 dias depois. Em 2014, pela primeira vez, todos os três mantenedores 
(no Brasil, Catar e Alemanha) produziram fi lhotes no mesmo ano e os dois 
primeiros fi lhotes nasceram por incubação natural no Brasil. Em 2016, dois 
mantenedores (na Alemanha e no Catar) produziram as primeiras ararinhas 
criadas pelos pais. Em 2017, fi nalmente, a população cativa alcançou a es-
tabilidade e o aumento populacional. Foram produzidos 20 fi lhotes em 2015, 
23 em 2016 e 26 em 2017, totalizando 152 indivíduos em dezembro de 2017. 
No início de 2018, foram produzidos seis fi lhotes e o plantel do Catar foi todo 
transferido para a Alemanha. Esses resultados mostram que as ararinhas-
-azuis podem ser reintroduzidas em breve e, para tanto, tem-se a expectativa 
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de receber, no Brasil, em 2019, 50 ararinhas-azuis para reforçar o plantel 
brasileiro e produzir fi lhotes para a soltura.

A região de Juazeiro e Curaçá, municípios baianos localizados no Submé-
dio São Francisco, integra o Polígono da Seca e possui baixo Índice de De-
senvolvimento Humano. Diante da realidade local com alta dependência de 
programas socais, especialmente Bolsa Família e Garantia-Seguro Safra, o 
Projeto na região foi estruturado em três vertentes: 1. Produzir informações 
necessárias à conservação do hábitat e da fauna associada, com o auxílio 
de instituições de ensino superior e pesquisas locais; 2. Promover o envolvi-
mento e o engajamento comunitário para apropriação do Projeto, como forma 
de garantir a continuidade das práticas conservacionistas; 3. Capacitar com 
o objetivo de promover uma nova oportunidade de emprego, especialmente, 
com o turismo de observação de aves.

Priorizou-se o conhecimento científi co acerca dos psitacídeos, especialmen-
te a maracanã (Primolius maracana), que compartilhou o mesmo hábitat das 
ararinhas-azuis, cavidades de nidifi cação e itens alimentares na região de 
Juazeiro e Curaçá. Além disso, o último macho de ararinha registrado formou 
um par com uma maracanã e um bando junto com elas. A região é marcada 
pela abundância de maracanãs e mais quatro espécies de psitacídeos, num 
total de 204 espécies de aves, sendo 28 endêmicas da Caatinga. Esta área 
é altamente prioritária para a conservação e, por isso, foi proposta a criação 
de unidades de conservação (UC) da ararinha-azul, com o objetivo de supor-
tar os projetos de recuperação da espécie, a regeneração da vegetação, a 
proteção de outros vertebrados e possibilitar o incremento da qualidade de 
vida local.

Busca-se entender a interação das comunidades com os psitacídeos da re-
gião, uma vez que a condição econômica desfavorável das comunidades 
e a falta de fi scalização e impunidade resultam na grande quantidade de 
animais comercializados ilegalmente. Obtiveram-se informações a partir dos 
conhecimentos dos comunitários, por meio da aplicação de entrevistas, com 
questões semiestruturadas, que consideravam: conhecimentos sobre os psi-
tacídeos ocorrentes na região; captura e uso das maracanãs e dos outros 
psitacídeos da região, e os riscos que o tráfi co pode trazer para a reintro-
dução da ararinha-azul; e opinião dos entrevistados sobre a conservação 
do hábitat para embasar a implementação da UC Federal. Foram entrevis-
tados, ao todo, 169 comunitários em 2016-2017, residentes nas áreas de 
pesquisa, em 83 localidades (fazendas, comunidades, assentamentos ou 
sítios). A venda de psitacídeos foi registrada em 28,9% das entrevistas. O 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva) foi a espécie mais citada (79,2%) 
entre os psitacídeos utilizados como animal de estimação pela população e 
também o mais procurado para captura e venda. Em segundo, encontrou-
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-se a aratinga-de-testa-azul (Thectocercus acuticaudatus) (36,1%), seguida 
pelo periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum) (21,3%) e pela maracanã 
(10,0%). De modo geral, percebe-se que é necessário um trabalho contínuo 
de educação ambiental e fi scalização. Há um grande número de psitacídeos 
domesticados retirados da natureza. Observou-se também que as condições 
de manutenção e alimentação da maioria dos animais mantidos em cativeiro 
são inadequadas e, portanto, muitos estão com defi ciência nutricional, arran-
camento de penas ou obesos. Aproveitou-se para obter material biológico 
(sangue, mucosa cloacal e oral) de psitacídeos mantidos em cativeiro nas 
casas dos moradores entrevistados. O material coletado foi analisado para 
verifi car a presença de parasitos e possíveis patógenos, com a fi nalidade de 
se conhecer a saúde dos animais da região de reintrodução da ararinha-azul.

Os questionários também trouxeram perguntas que auxiliam na compreen-
são de como a comunidade está recebendo as UCs. Obtiveram-se respostas 
dos entrevistados sobre a percepção de degradação do ambiente, em que 
94% afi rmam perceber degradação do seu meio como: morte de árvores na-
tivas (81,1% das entrevistas), seca extrema (23,9%), caça (50,9%), desma-
tamento (52,8%), criação de bovinos, caprinos e ovinos (31,4%), queimadas 
(3,8%), erosão (13,2%) e poluição dos riachos (5%). Um total de 161 (95,2%) 
entrevistados se mostra favorável à criação de UCs na região e apoia tam-
bém a reintrodução da ararinha-azul; três se mostraram contra e cinco não 
souberam responder. Dentre esses, grande parte é a favor da criação das 
UCs para conservar as características ambientais (54,6%). Outros conside-
ram importante o aumento da fi scalização, especialmente para combater a 
caça (10%) e roubo de caprinos; e 11,8% por causa dos benefícios trazidos 
pelo governo, como o Bolsa Verde e a geração de emprego e renda. Cabe 
ressaltar que 8,7% dos entrevistados apoiam a criação da UC, desde que 
seja permitida a continuidade das atividades econômicas, especialmente a 
pecuária. Somente 1,2% dos entrevistados não acreditam na proposta e nos 
benefícios que serão destinados para o local.

Dentre os subprojetos desenvolvidos entre 2016 e 2018, está o monitoramen-
to reprodutivo da maracanã. Foram marcadas, medidas e georreferenciadas 
quase 200 árvores com ocos potenciais para a reprodução de maracanãs. 
Após a marcação, as áreas foram percorridas para observação da atividade 
reprodutiva. Realizou-se a ascensão vertical destas árvores e identifi caram-
-se 21 ninhos ativos, com uma postura média de 3 ovos em cada. De setem-
bro a abril, foi possível monitorar vários casais de maracanã com compor-
tamento reprodutivo e atividade nos ninhos. Os ovos e fi lhotes acessíveis 
foram temporariamente retirados do ninho para a coleta de dados, medidas 
biométricas, anilhamento, microchipagem e obtenção de material biológico. 
As maracanãs levam aproximadamente 24 dias para eclodir do ovo e apro-
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ximadamente 60 dias após a eclosão para voar do ninho. Iniciaram-se os 
testes de radiocolares VHF, primeiramente em semicativeiro (uma maracanã 
mantida por um comunitário, mas com acesso ao voo) e, posteriormente, em 
sete fi lhotes de duas estações reprodutivas. Além disso, mais três fi lhotes 
foram marcados com colares e placas visíveis por binóculos para monitora-
mento à distância. Seis fi lhotes estão sendo monitorados semanalmente pela 
equipe. Sabe-se que a maioria deles se mantém próxima ao ninho, ou volta 
para ele continuamente, até três meses após a saída do ninho.

Para compreender o uso do hábitat por parte das maracanãs nos riachos tem-
porários existentes na Caatinga, utilizaram-se gravadores autônomos para 
detectar a presença desta espécie durante o período reprodutivo (estação 
chuvosa) ao longo de cinco riachos, que já foram utilizados pela ararinha-azul 
nos municípios de Curaçá e Juazeiro. As características da paisagem foram 
medidas em parcelas de vegetação e transectos lineares instalados ao redor 
dos pontos de gravação. No total foram instalados gravadores em 151 pontos 
distribuídos sistematicamente a cada 500 m ao longo de riachos sazonais no 
início da manhã (5-8h) e fi nal da tarde (16-19h), período de maior atividade 
das aves, totalizando 75 km lineares amostrados. Por problemas técnicos, 
coletaram-se dados em apenas 89 deles. Não se encontraram diferenças 
signifi cativas no número de registros nos riachos amostrados. A análise de 
correspondência mostrou uma associação de 87,2% entre a presença de 
maracanã e as variáveis de vegetação amostradas. Entre estas variáveis, o 
número e diâmetro à altura do peito (DAP) das caraibeiras (Tabebuia caraiba) 
e a somatória dos DAP das espécies arbóreas em cada parcela contribuíram 
mais nesta relação. O modelo linear generalizado (LGM) aponta como princi-
pal variável o DAP das caraibeiras. Os resultados sugerem que: o incremento 
de uma unidade no DAP médio das caraibeiras aumenta em 1,016 vezes a 
probabilidade de ocorrência de maracanã na área; as maracanãs utilizam 
amplamente todos os riachos da área de estudo, sugerindo que esta seria 
uma boa área para planejar a soltura de indivíduos de ararinha-azul; as mara-
canãs preferem áreas com caraibeiras altas; a relação entre a abundância de 
maracanãs e o DAP das caraibeiras aponta a necessidade de manter todos 
os indivíduos em pé; e outra variável importante é a área basal de árvores, in-
dependentemente da espécie (a presença de maracanãs está positivamente 
associada com uma boa cobertura fl orestal).

Em 2017, realizou-se o primeiro levantamento sistemático de mamíferos e 
aves terrestres por armadilhamento fotográfi co na área de ocorrência his-
tórica da ararinha-azul. A partir de 60 armadilhas fotográfi cas instaladas em 
áreas de serra, baixadas e matas ciliares que somaram 2.250 câmeras-dias 
de esforço amostral, foi registrado um total de 15 espécies de mamíferos (11 
> 1 kg e quatro < 1 kg) e três de aves terrestres de médio e grande porte. 
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Cinco destas espécies são consideradas ameaçadas de extinção (Leopar-
dus tigrinus, Puma yagouaroundi, P. concolor, Kerodon rupestris e Penolope 
jacucaca) e duas quase ameaçadas (Pecari tajacu e Rhea americana). As 
espécies de hábitat generalistas e onívoras foram as mais abundantes e, as 
espécies de grande porte, as mais raras. Um único registro de Didelphis albi-
ventris (possível predador de ovos e fi lhotes de aves) foi obtido, e poucos re-
gistros de Tamandua tetradactyla (competidor por ocos) sugerem que essas 
espécies não devem representar uma grande pressão para a nidifi cação dos 
psitacídeos na região. A ocupação dos mamíferos de médio e grande porte, 
com base em modelagem de ocupação com detecção imperfeita (Mackenzie 
et al., 2002), foi determinada principalmente pela proporção de vegetação 
fl orestal. Resultado semelhante a outros trabalhos neste domínio morfocli-
mático (Marinho et al., 2018), embora respostas espécie específi cas diferi-
ram. A resposta das aves foi mais variável. Concluiu-se que os ambientes de 
serra e mata de galeria são essenciais para a persistência das espécies na 
paisagem, fornecendo melhores condições e recursos como abrigo e alimen-
to. A ocupação de P. jacucaca foi positivamente infl uenciada pela presença 
de pastadores exóticos, o que pode indicar uma alta sobreposição de nicho 
espacial e/ou alimentar, que deve ser melhor investigada. Esses resultados 
reforçam a importância da área de ocorrência histórica da ararinha-azul para 
a conservação da diversidade de vertebrados da Caatinga. A criação de UCs, 
a recuperação de áreas degradadas e o incentivo a práticas sustentáveis de 
agricultura e pecuária são essenciais para a manutenção dessa biodiversi-
dade e dos seus serviços ecológicos. Estes resultados devem servir também 
como ponto inicial para um programa de monitoramento do estado de conser-
vação das espécies ao longo do tempo na região.

Foram sumarizados alguns resultados, entretanto, pelo menos duas disser-
tações de mestrado foram defendidas com informações essenciais para a 
espécie e seu hábitat. E como tudo isso foi possível? Pelo engajamento da 
comunidade e instituições de ensino e pesquisa. Em parceria com o Colégio 
José Amâncio Filho (Cejaf), escola estadual de nível técnico (cursos de Agro-
ecologia, Agropecuária, Agronegócio e Zootecnia) de Curaçá, vários alunos 
se tornaram voluntários do ICMBio. Os alunos são primeiramente treinados 
para desenvolverem todas as atividades de campo e também de escritório. 
Portanto, realizaram curso de ascensão vertical para o monitoramento dos 
ninhos, foram treinados para a tabulação dos dados de campo, realização de 
entrevistas, monitoramento em telemetria e produção audiovisual. As univer-
sidades locais, especialmente a Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e Universidade Federal da Paraíba, foram importantes para 
o apoio nas atividades do projeto. A participação dos voluntários cadastrados 
no Programa de Voluntariado do ICMBio é de grande importância para a rea-
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lização das atividades, além de envolver parte da comunidade estudantil nas 
ações do projeto.

O Projeto Ararinha na Natureza está inserido na comunidade de Curaçá como 
uma entidade instituição de importante participação ambiental. Em diversos 
momentos, o mesmo é convidado para participar de reuniões cujas pautas 
envolvem questões ambientais, além de participar de palestras e eventos 
afi ns. Membros do projeto também compõem o conselho de Meio Ambiente 
(Comdema), que possui reuniões mensais.

Para proteger e recuperar o hábitat da ararinha-azul, a criação das UCs se 
tornou imperativa para possibilitar a sua reintrodução. A Save Brasil e a Mo-
saico Ambiental encaminharam para o ICMBio proposta de criação de UC no 
Relatório de Apresentação da Proposta de Unidade de Conservação Refe-
rente ao Projeto Ararinha na Natureza - Municípios de Curaçá e Juazeiro em 
maio de 2014, na categoria de Área de Relevante Interesse Ecológico, com 
um total de 44.582,17 mil ha. Em 2016, o ICMBio promoveu duas vistorias à 
região e sugeriu ampliação da proposta original de uso sustentável, recate-
gorização e criação de duas UCs, uma de proteção integral, Refúgio de Vida 
Silvestre e outra de uso sustentável, Área de Proteção Ambiental. A consulta 
pública foi realizada nos dias 29 e 31 de julho de 2017, em Juazeiro e Curaçá, 
respectivamente. As UCs foram criadas no dia 05 de junho de 2018, pelo De-
creto nº 9.402. O Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul tem aproximada-
mente 29.269 hectares e a Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul tem 
aproximadamente 90.661 hectares, abrangendo os municípios de Juazeiro e 
Curaçá. O Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul tem os seguintes objeti-
vos: I - proteger as amostras do Bioma Caatinga, especialmente os fragmen-
tos fl orestais de mata ciliar e de savana estépica relevantes para o ciclo de 
vida da ararinha-azul; e II - promover a adoção de práticas agrícolas compatí-
veis com a reintrodução e a manutenção da ararinha-azul na natureza. A Área 
de Proteção Ambiental tem os seguintes objetivos: I - proteger a diversidade 
biológica e os ambientes naturais, a fl ora e a fauna da Caatinga; II - ordenar o 
processo de ocupação das bacias hidrográfi cas da região da reintrodução da 
Ararinha Azul na natureza, com ênfase nas bacias dos riachos da Melancia e 
da Barra Grande; III - proteger e promover a recuperação das formações ve-
getacionais da área; e IV - conciliar as ações antrópicas com a reintrodução e 
a manutenção da ararinha-azul na natureza. Além disso, duas propriedades 
estão cercadas, sem acesso a caprinos, a fazenda Concórdia (2.360 ha) e 
a Fazenda Caraibeira (10 ha), tendo sido desenvolvido, em 2017, o proje-
to “Unidade Demonstrativa de Alternativas Sustentáveis para Caprinocultura 
em Curaçá – Bahia” em duas propriedades da região. A ideia é incentivar a 
criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural na região, realizar o 
aprimoramento das técnicas agropecuárias e incentivar o turismo de base co-
munitária com ênfase em observação de aves e contemplação da natureza.
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Entraves e difi culdades

A região de Curaçá está situada no Polígono das Secas (IBGE, 2010) e tem 
histórico de três séculos de uso exploratório do hábitat. Possivelmente, a ve-
getação existente atualmente é apenas relicto de uma vegetação exuberante, 
que dominava a região. Apesar disso, esta região inclui um dos hábitats mais 
isolados e diferenciados do Semiárido e, dentre suas particularidades, des-
taca-se a existência de um maciço de caraibeiras ao longo dos riachos tem-
porários, que, possivelmente, está relacionado com o descobrimento de uma 
das espécies mais ameaçadas de aves do mundo, a ararinha-azul. Logo, o 
Projeto tem desafi os que vão além das questões que envolvem a reprodução 
e o aumento da população das ararinhas. O trabalho de engajamento e sensi-
bilização das comunidades, realizado desde o início do Projeto Ararinha-Azul 
(na década de 1990), é essencial para o sucesso do projeto. Em 2012, pro-
fessores e agentes de saúde pública de mais de 30 municípios dos polos de 
Juazeiro (Bahia) e Petrolina (Pernambuco) foram preparados para lidar com 
o tema. Além de ofi cinas preparatórias, os professores receberam material 
didático para os trabalhos em sala de aula sobre questões como o tráfi co de 
animais e a importância da preservação das ararinhas-azuis. No total, foram 
atendidas 716 escolas públicas, envolvendo 150 professores e nove mil alu-
nos diretamente. Entretanto, o trabalho deve ser contínuo. Hoje, existe uma 
articulação maior com as prefeituras de Curaçá e Juazeiro, o Programa de 
Voluntariado do ICMBio e as UCs na região, mas há muito a ser feito.

Um dos maiores gargalos foi manter a união dos parceiros em prol do objeti-
vo de conservação da espécie. É necessário que o ICMBio e o Ministério do 
Meio Ambiente sejam protagonistas no fortalecimento de um grupo coeso, 
para o desenvolvimento de um trabalho comprometido, com foco em atingir 
o objetivo do PAN e na reintrodução da espécie com sucesso. Além do for-
talecimento das parcerias, a utilização da ararinha-azul como bandeira na 
conservação de espécies ameaçadas deve ser retomada. A espécie é em-
blemática e tem grande apelo para captação de recurso para ser revertido na 
sua própria recuperação e de outras espécies na região.

Perspectivas e Cenários

A captação de recursos foi uma das prioridades durante todos estes anos, 
visto que a conservação ex situ é cara, assim como a reintrodução, moni-
toramento e manejo do habitat para a sua recuperação. Em 2012, a Vale 
começou a patrocinar o Projeto Ararinha na Natureza e por isso, foi possível 
desenvolver os estudos necessários à criação das UCs na região. Também, 
a partir deste recurso, foi instalado um setor reprodutivo específi co para as 
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ararinhas-azuis no Brasil. Em 2015, se iniciaram as tratativas para a constru-
ção de um centro de reprodução e reintrodução na Caatinga. No dia 12 de 
julho de 2016, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e o então presidente 
do ICMBio, Rômulo Melo, assinaram o Memorando de Entendimento (MdE) 
com instituições nacionais e internacionais para fortalecer as ações do PAN 
ararinha-azul. O MdE prevê o estabelecimento de uma parceria para integrar 
os esforços, conhecimentos e técnicas das Partes para promover ações para 
a reintrodução da ararinha-azul em seu habitat natural. Estão previstas ações 
para propiciar reintroduções de ararinhas-azuis, com intervalos regulares até 
que a população se torne viável. A parceria previa o aporte de US$ 1,5 milhão 
(cerca de R$ 5 milhões) para a construção do Centro de Reprodução e Rein-
trodução da Ararinha-azul na Fazenda Concórdia. No dia 25 de junho de 2018, 
foi assinado outro MdE para reforçar a parceria e implementar o PAN Ararinha-
-azul, pelo Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte.Pretende-se realizar a sol-
tura a partir do nascimento dos fi lhotes no Centro de Reprodução na Caatinga. 
Primeiramente, em 2019-2020, cerca de 20 maracanãs, criadas artifi cialmente 
no Centro de Reprodução e Reintrodução de Curaçá serão soltas. As aves 
serão monitoradas durante um ano e vão simular o tempo que as ararinhas de-
vem levar para aprender a se defender de predadores. Este experimento emba-
sará a reintrodução da ararinha-azul. Um ano após a soltura experimental das 
maracanãs, deverão ser soltas outras dez maracanãs acompanhadas pelas 
primeiras dez ararinhas-azuis. A partir de então, as solturas serão realizadas 
com intervalos regulares até que a população se torne viável.

Considerações fi nais

Com o manejo ex situ da ararinha-azul, chegou-se a um número considerável 
na população em cativeiro e já se pode iniciar a preparação para a reintrodução 
da ararinha. Duas UCs foram criadas para suportar a reintrodução da espécie, 
a recuperação da vegetação e a conservação de outras espécies de vertebra-
dos, com cerca de 120 mil hectares. Nestas UCs, será priorizada a proteção 
da natureza e o uso das terras pelas comunidades tradicionais de forma sus-
tentável. Isso tudo para melhorar as técnicas produtivas, a renda das pessoas 
e, assim, diminuir a pressão de uso de recursos naturais que contribuem para 
a degradação ambiental da região e possibilitar a recuperação e conservação 
da Caatinga baiana.
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Experiências com mamífe-
ros carnívoros na Caatinga

Cláudia Sofi a Guerreiro Martins*, Carolina F. Este-
ves, Cláudia B. Campos

Introdução

A Caatinga (844.453 km²) ocupa 11% do território nacional e é uma das maio-
res e mais distintas regiões brasileiras (MMA)

1
. Pouco explorada cientifi ca-

mente no que se refere à sua fauna, estudos mostram que ela contém uma 
rica biodiversidade que contribui para sua manutenção (Silva et al., 2004). 
Historicamente, está sob grande pressão de ocupação e exploração (Giulietti 
et al., 2004) e, juntamente com o Cerrado, é o bioma que mais sofre com os 
desmatamentos, o que contribui para a perda e fragmentação de habitats.

Reconhecida como uma das maiores e mais biodiversas formações fl orestais 
da América Latina, o bioma pertence à categoria das Florestas Tropicais Sa-
zonalmente Secas (SDTF, acrônimo em inglês para Seasonally Dry Tropical 
Forests) (Apgaua et al., 2015; Dexter et al., 2015).

A fauna catingueira é composta de 183 espécies de mamíferos, incluindo 11 
endêmicas, e, deste total, a maior parte é representada por espécies de ro-
edores e morcegos (Carmignotto; Astúa, 2017). Não existem mamíferos car-
nívoros endêmicos da Caatinga, mas várias espécies estão na lista nacional 
de ameaçadas de extinção (Portaria MMA nº 444/2014

2
) como, por exemplo, 

a onça-pintada (Panthera onca) e a onça-parda (Puma concolor). Até onze 
anos atrás, era suposto que a ocorrência da onça-pintada estava limitada a 
0,1% da Caatinga, no Parque Nacional da Serra da Capivara, representando 
a única população no interior do bioma (Sanderson et al., 2002). Em 2007, foi 
registrada a presença da espécie em áreas da região central onde era consi-
derada extirpada (Morato et al., 2007).

O estado de conservação da onça-pintada no bioma é “criticamente em pe-
rigo” (Morato et al., 2013), e da onça-parda é “em perigo” (Azevedo et al., 
2013), fato que pode se relacionar diretamente com a reduzida integridade 
dos habitats remanescentes, que limitam, por biologia e comportamento, a 
presença destas espécies. Mamíferos carnívoros, como esses felinos, pos-
suem baixas densidades populacionais e necessitam de extensas áreas de 
vida e recursos específi cos para sua sobrevivência (Crooks, 2002).

*Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), csgmartins@gmail.com
1Informações: http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/caatinga
2http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=121&da

ta=18/12/2014.
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A partir do resgate de algumas ações de órgãos públicos, academia e or-
ganizações do terceiro setor em unidades de conservação e fora delas, é 
possível ter uma aproximação à atenção que tem sido dispensada à pesquisa 
e conservação na Caatinga, com foco nos mamíferos carnívoros. É incon-
testável que o potencial de pesquisa para subsidiar planos de manejo e de 
conservação é enorme. Alguns trabalhos têm sido conduzidos para algumas 
espécies deste grupo (Olmos, 1993; Silveira etal., 2010; Dias; Bocchiglieri 
2016a, 2016b; Penido et al., 2016), porém, limitados a um ou poucos aspec-
tos de sua ecologia.

A interação entre humanos e a natureza na Caatinga começou no fi m do 
Pleistocênio-Holocênio, quando as primeiras populações se estabeleceram, 
seguindo, provavelmente, uma rota migratória a partir do litoral (Martin, 2005; 
Bueno; Dias, 2015). Essas interações têm acontecido como se os recursos 
naturais fossem inesgotáveis, se tornando alvo de sobre-exploração em um 
contexto de fraca governança (Bragagnolo et al., 2017).

Diante disso, as questões que precisam ser aprofundadas são: é convivência 
o que tem havido entre humanos e mamíferos carnívoros na Caatinga? Como 
ela tem acontecido? Subordinada a quais fatores e com quais efeitos para 
ambos os lados, essas interações têm sido permeadas?

Cientes de que a Caatinga está entre os biomas mais vulneráveis do mundo 
devido às mudanças climáticas (Seddon et al., 2016); de que o funciona-
mento dos ecossistemas e a dinâmica das populações humanas dependem 
fortemente das variações sazonais e interanuais dos padrões de chuva (com 
imprevisibilidade); de que o uso de produtos fl orestais e a caça de animais 
silvestres modifi cam os habitats (Albuquerque et al., 2017), encontram-se 
justifi cativas plausíveis para aumentar a ciência e o conhecimento que se 
produzem na e a favor da Caatinga.

A presença de mamíferos carnívoros, principalmente os de grande porte, é 
indicativo de qualidade de habitat, e é inegável que todas as ameaças que 
eles enfrentam têm um denominador comum: o homem. Experiências com 
carnívoros ou com qualquer outro elemento da biota serão exitosas se forem 
além da biologia e da ecologia (Marchini, 2015).

Apresenta-se o trabalho feito pelo Programa Amigos da Onça: Grandes Pre-
dadores e Sociobiodiversidade na Caatinga, como um estudo de caso inter-
disciplinar de pesquisa e conservação com mamíferos carnívoros, com foco 
nas onças-pintadas e onças-pardas.
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Estado da arte

Mamíferos da Ordem Carnívora da Caatinga

Existe divergência na literatura sobre quantos mamíferos da Ordem Carnivora 
realmente ocorrem na Caatinga – variam de 16 a 12 espécies, baseado em Pa-
glia et al. (2012); Feijó e Langguth (2013) e Carmignotto e Astúa (2017) –, fato 
que demonstra a necessidade de mais pesquisas, incluindo levantamento de 
dados em campo e análise genética de populações. O consenso está em onze 
espécies: Cerdocyon thous, Leopardus tigrinus, L. pardalis, Puma concolor, P. 
yagouaroundi, Panthera onca, Eira barbara, Galictis cuja, Nasua nasua, Procyon 
cancrivorus, Conepatus semistriatus. Paglia et al. (2012) citam também a ocor-
rência de G. vittata no bioma, e, juntamente com Carmignotto e Astúa (2017) 
incluem Leopardus wiedii. Estes ainda consideram a distribuição de Lycalopex 
vetulus, Speothos venaticus, Leopardus braccatus (às vezes, citado como L. co-
locolo) e Lontra longicaudis na Caatinga.

As pesquisas em ecologia das onças-pintadas (P. onca) e onças-pardas (P. con-
color) que a equipe do Programa Amigos da Onça

3
 vem conduzindo desde 2016 

na região do ‘Boqueirão da Onça’, Norte da Bahia, trazem novas perspectivas 
para estes dois grandes felinos no bioma. O Boqueirão é um dos últimos con-
tínuos de vegetação preservada de caatinga. Nele, em abril de 2018, foi criado 
o mosaico de unidades de conservação, incluindo um Parque Nacional (347 mil 
hectares

4
) e uma Área de Proteção Ambiental (505 mil hectares

5
). A onça-pintada 

era considerada extinta nesta região e a identifi cação de uma subpopulação re-
sidente permite especular sobre a existência de um “corredor” que viabiliza sua 
dispersão (Paula et al., 2013). Porém, é necessária mais investigação sobre bar-
reiras físicas, consequência da presença de atividades antrópicas.

Uma das demandas do Plano de Ação Nacional
6
 (PAN) para a Conservação dos 

Grandes Felinos
7
 (DOU Portaria 612, 22/06/2018) que, sanada, contribuirá para 

melhorar seu estado de conservação, relaciona-se com informações ecológicas. 
A equipe tem conduzido estudos pioneiros no Boqueirão da Onça nesta temática 
para as onças-pintadas e onças-pardas, com resultados inéditos.

3O Programa Amigos da Onça faz parte da lista de projetos e programas do Instituto para a Con-
servação dos Carnívoros Neotropicais – Pró-Carnívoros, www.procarnívoros.org.br. As atividades 
do Programa também podem ser acompanhadas pela página: https://www.facebook.com/Program
aAmigosdaOnca/?ref=bookmarks
4Decreto n.º 9336, de 5 de Abril de 2018.
5Decreto n.º 9337, de 5 de Abril de 2018.
6Os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (PANs) 
são políticas públicas que, juntamente com a sociedade, identifi cam e orientam as ações priori-
tárias para combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os ambientes 
naturais com o intuito de protegê-las (http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-
-acao-nacional).
7http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/29-fauna-brasileira/plano-de-acao-nacional-
-lista/9326-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-dos-grandes-felinos.
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São usadas armadilhas fotográfi cas e colares, colocados em alguns indiví-
duos, contendo um sistema satelital e de posição geográfi ca (GPS). Resulta-
dos preliminares dos dois indivíduos monitorados, permitiram estimar, para a 
onça-pintada, uma área de vida de 473 km², e, para a onça-parda, 295 km². 
As duas espécies demonstram uma tendência em usar as áreas dos boquei-
rões, i.e., vales profundos comumente encontrados no conjunto de serras do 
Boqueirão da Onça. Na região da área de vida da onça-parda, foi construído 
um complexo eólico com 90 torres, dividindo seu território. Embora as onças-
-pardas utilizem áreas antropizadas, enquanto foi monitorada durante a fase 
de construção do parque eólico, ela evitou cruzar as linhas que são forma-
das pela sequência de aerogeradores (que alcançam 130 m de altura, com 
hélices de 35 m de comprimento), escolhendo caminhos para contornar e 
alcançar o outro lado por uma das duas extremidades do complexo. No caso 
da onça-pintada, o predomínio de pontos de localização em áreas distan-
tes de aglomerados humanos e do complexo eólico indicam a tendência em 
usar áreas mais preservadas, porque, diferentes das onças-pardas, são mais 
sensíveis às perturbações humanas (Crawshaw; Quigley, 1991). Apesar das 
informações serem apenas de um indivíduo de cada espécie, elas são con-
sideradas de grande relevância para o conhecimento e conservação desses 
felinos na Caatinga.

Os avanços nas construções de complexos eólicos em áreas de mata nativa 
da Caatinga

8
 são mais rápidos do que a obtenção, análise e conclusão dos 

dados para a comprovação dos tipos e níveis de impactos sobre as popu-
lações de mamíferos, principalmente de médio e grande porte. Esta é uma 
lacuna que precisa ser preenchida, principalmente para o uso de informações 
sobre a ecologia de grandes felinos para tomadas de decisões na escala de 
grandes projetos, pois são consideradas espécies guarda-chuva (por utiliza-
rem grandes áreas, sua conservação acolhe espécies com necessidades de 
área menor).

Fragmentação de habitats, abertura de estradas, instalação de empreendi-
mentos de geração de energia, mineração, são algumas das atividades an-
trópicas com impactos negativos diretos e/ou indiretos sobre a paisagem, os 
recursos, e os carnívoros, cujas espécies mais exigentes em termos ecológi-
cos (menor densidade populacional, maior porte, maior área de vida, etc.) são 
afetadas primeiro, em comparação às espécies generalistas. Esses animais 
são particularmente vulneráveis à extinção em ambientes alterados e seu 
desaparecimento pode levar ao aumento do número de carnívoros menores 
(chamados de mesopredadores), de hábitos generalistas, desestabilizando a 
comunidade e levando ao declínio das populações de presas (Crooks; Soulé, 
1999; Prugh et al., 2009).

8A região semiárida brasileira possui grande potencial eólico (https://www.researchgate.net/
publication/315381827_Wind_power_for_energy_needs_of_Caatinga%27s_biome_Opportuni-
ties_and_Challenges).
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Além deste trabalho o Programa apoiou o estudo
9
 sobre como a persistência 

de médios e grandes mamíferos é infl uenciada pela presença humana no Bo-
queirão da Onça, especialmente os mais ameaçados como as onças-pardas e 
onças-pintadas, e suas presas.

Interações entre humanos e mamíferos carnívoros na Caatinga

Interações podem ser positivas ou negativas, conforme o impacto causado. Exis-
te um quadro de “confl ito” quando a fauna impacta pessoas, sua segurança ou 
de suas propriedades, quando os humanos impactam a fauna, ou quando existe 
divergência entre pessoas por causa da fauna silvestre (Madden, 2004a; Ma-
dden; McQuinn, 2014). A tendência atual é substituir confl itos humanos-fauna 
silvestre, por “interações” ou “coexistência humanos-fauna silvestre” (Madden 
2004a, 2004b; Peterson et al., 2010), e esses conceitos passarem a liderar ini-
ciativas de conservação. Mais do que “coocorrência” (partilha e/ou sobreposição 
territorial e temporal), “coexistência” determina comportamentos de existência 
conjunta, incluindo convivência harmoniosa ou coexistência apesar de rivalida-
de. No primeiro caso, interesses de animais e humanos são satisfeitos, no se-
gundo caso, um ‘compromisso’ é negociado para permitir a existência de ambos 
(Frank, 2015).

A caça sempre aconteceu na Caatinga, preferencialmente de mamíferos de porte 
maior (Alves et al., 2016a, 2016b; Barboza et al., 2016; Mendonça et al., 2016). 
Em entrevista recentemente aplicada pelo Programa Amigos da Onça, 78% dos 
respondentes indicaram que as presas naturais das onças escassearam e para 
o avistamento é necessário adentrar mais na caatinga do que até cinco anos 
atrás (ENEL, 2018). Esse fato corrobora pesquisas já publicadas apontando para 
o declínio das populações das espécies de mamíferos de médio e grande porte 
(Albuquerque et al., 2012a, 2012b; Alves et al., 2012; Alves et al., 2016a, 2016b; 
Barboza et al., 2016), e um aumento da pressão de caça sobre pequenos ma-
míferos e aves. Preás (Galea spixii) e cutias (Kerodon rupestris), por exemplo, 
passaram a ser caçados em grandes quantidades (Alves et al., 2016a, 2016b).

A maioria das pesquisas voltadas para as interações humanos-fauna silvestre 
na Caatinga são na área da etnozoologia e subordinam os comportamentos hu-
manos à visão utilitarista. Prevalece o argumento de que a caça

10
 ocorre para 

satisfazer as necessidades nutricionais em proteína animal do sertanejo em 
área rural e urbana (Alves et al., 2012), de importância maior nos períodos mais 
prolongados de estiagem (Alves et al., 2009; Albuquerque et al., 2012a, 2012b; 
Mendonça et al., 2016).

9https://www.researchgate.net/project/Anthropic-infl uence-on-the-occupation-probability-of-carnivo-
res-in-the-Caatinga-biome-northeastern-Brazil. Projeto em andamento pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG).
10Inclusive essas pesquisas não adotam o termo em inglês para abate (“poaching”), mas mantêm 
caça (“hunting”), em um contexto legal que considera essa prática crime ambiental, o que possi-
velmente contribui para interpretações equivocadas de leitores estrangeiros não conhecedores da 
legislação brasileira relativo à fauna silvestre.
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Porém, resultados qualitativos de estudos conduzidos na Caatinga indicam 
não existir uma preocupação dos caçadores com o estado de conservação 
das espécies (Barboza et al., 2016). Isto demonstra que a caça não é ne-
cessariamente para suprir uma necessidade imediata de carne, mas para 
venda, “moeda de troca”, ou pela preferência cultural pelo sabor da carne. A 
maior parte da caça vem de áreas próximas dos aglomerados populacionais. 
Dentre os mamíferos, os carnívoros costumam ser os mais caçados, e as 
onças-pintadas e onças-pardas aparecem na lista de animais abatidos para 
consumo alimentar (Barboza et al., 2016). Assim, após uma perseguição e 
abate intensos de onças-pintadas até metade dos anos 90 para abastecer 
o mercado de pele, a espécie enfrenta hoje novas ameaças (Azevedo et al., 
2013). Pelo exposto, as interações humanos e fauna silvestre na Caatinga 
são de confl ito, com prejuízo para a fauna.

No perfi l de confl itos traçado por Campos (2010), em comunidades rurais 
com criação de caprinos, os entrevistados mencionaram a onça-parda em 
uma percentagem seis vezes superior à menção da onça-pintada; o sumiço 
de um animal é automaticamente atribuído a ataque de onças; a maior per-
centagem dos ataques acontece em caatinga aberta; 86% dos entrevistados 
com relato de perda de criação não avistaram o predador (10% afi rmam ter 
fl agrado a onça-parda e 3,4% correspondem a ataque de cão doméstico). 
Dos criadores com relato de perda por predação, a maioria afi rmou não saber 
o que fazer para que isso não se repita, os que sabiam, admitiram não fazer 
nada, e alguns admitiram prevenir os ataques saindo para caçar onças, com 
ou sem auxílio de cães (10% e 3,3%, respectivamente).

Assim, uma das principais ameaças aos felinos tem sido o abate em retalia-
ção à predação de animais domésticos e, apesar de a maioria dos confl itos 
ter a onça-parda como espécie responsável, a onça-pintada é comumente 
culpada e perseguida.

Pelo exposto, as interações humanos e fauna silvestre na Caatinga são de 
confl ito, com prejuízo também para os humanos. Confl ito como resultado de 
variáveis do foro econômico, mas também, cognitivo, psicológico, comporta-
mental e social – as dimensões humanas dos confl itos com carnívoros, uma 
abordagem pioneira na Caatinga.

Os seis macro-objetivos do PAN dos Grandes Felinos têm implícito o conceito 
de “confl ito” em todos eles, quer a estratégia vise atuar sobre a ecologia das 
espécies (seus habitats e manejo) (objetivos I, II e IV), quer seja para atuar 
sobre variáveis das dimensões humanas dos confl itos (objetivos III, IV e V).

Desde 2013, a equipe do Programa também tem direcionado seus esforços 
no sentido de reduzir os confl itos com carnívoros, promovendo mudanças 
no manejo dos rebanhos, do sistema extensivo para o semi-intensivo, ini-
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cialmente em duas comunidades no Boqueirão da Onça. Foram construídas 
estruturas (“chiqueiros” = currais) à prova de ataques de onças e com conforto 
térmico para os rebanhos. O chiqueiro é o pretexto para a mudança do manejo: 
o criador assume o compromisso de não deixar animais soltos durante à noite 
na caatinga (período de maior chance de encontro com as onças) e cria um 
vínculo com o Programa. Os módulos instalados serão concluídos quando o 
fornecimento de água e de variedades de forrageiras adequadas acontecerem. 
É uma intervenção direta no modo de vida das populações, que exibem os pio-
res Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Nordeste do País.

Paralelamente à redução dos confl itos, o Programa gerou resultados prelimi-
nares na pesquisa das dimensões humanas das interações com as onças. Em 
entrevistas conduzidas em 2017 no Boqueirão da Onça, a espécie mais vezes 
mencionada entre os carnívoros, foi a onça-parda (88%), seguida da onça-
-pintada (72%). Isto signifi ca que as duas espécies são as mais proeminentes 
na mente dos locais, apesar de não serem as mais avistadas: a onça-parda 
ocupa o terceiro lugar e a onça-pintada, o sexto, numa lista de 32 espécies 
referidas. A frequência de avistamentos diminuiu nos últimos três anos. Metade 
dos entrevistados relatou sofrer prejuízo (predação) por animal silvestre, citan-
do a onça-parda como primeiro responsável, seguida da raposa (C. thous). Por 
“medo” e “ameaça pessoal”, 1/3 dos respondentes admitiram que eliminariam 
completamente as onças se não fossem punidos.

Lacunas do conhecimento

Além do Programa Amigos da Onça
11

, exposto como estudo de caso, outras 
instituições como a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf

12
), 

a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE
13

), a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN

14
), o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Mamíferos Carnívoros (CENAP/ICMBio
15

), a Universidade Federal da Para-
íba (UFPB

16
), e outras, desenvolvem pesquisas com mamíferos dentro ou fora 

de unidades de conservação da Caatinga. 

11http://procarnivoros.org.br/index.php/projetos/programa-amigos-da-onca-grandes-predadores-e-
-sociobiodiversidade-na-caatinga/
12http://www.cemafauna.univasf.edu.br/
13https://www.peldcatimbau.org/: desenvolve pesquisas com mamíferos e outros grupos taxonômi-
cos no Parque Nacional do Catimbau.
14https://www.researchgate.net/project/Felid-Ecology-and-Conservation-in-Brazilian-Caatinga: de-
senvolve pesquisa sobre padrões de ocorrência e atividade de felinos em áreas prioritárias para a 
conservação da Caatinga, tanto em áreas privadas quanto em UCs.
15http://www.icmbio.gov.br/cenap/o-que-fazemos/projetos-de-pesquisa.html: desenvolve pesqui-
sas nos Parque Nacional da Serra da Capivara/PI, na Reserva Biológica Raso da Catarina/BA e 
na Floresta Nacional Contendas do Sincorá/BA, sobre a ecologia e movimentação da onça-pintada 
e estudos sobre a ocupação de mamíferos de médio e grande porte.
16http://www.ccen.ufpb.br/ccen/contents/menu/Assuntos/pos-graduacao: desenvolve pesquisas 
em sistemática, taxonomia, genética, fi logenia, ecologia e biologia de mamíferos do semiárido.
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Ainda é fundamental aumentar as áreas de atuação, principalmente no inte-
rior do bioma, para a obtenção do conhecimento, além da riqueza, distribui-
ção e composição de espécies (Carmignoto; Astúa, 2017).

A existência de centros de pesquisa e universidades, onde a produção e 
divulgação do conhecimento gerado acontecem de forma sistemática, be-
nefi ciam as regiões mais próximas. Existem limitações de disponibilidade e 
prioridade na alocação de recursos (vide item 4), e isso, juntamente com uma 
visão equivocada da região, estigmatizada pela semiaridez e pelos baixos 
IDHs de suas populações humanas, criou e reforçou uma crença de que a 
biodiversidade na Caatinga é pobre em espécies e endemismos, e cientifi ca-
mente desinteressante (Leal et al., 2003).

O bioma é uma fronteira para a ciência, em todas as áreas do conhecimento. 
Quanto aos mamíferos, parâmetros básicos da ecologia e história natural das 
espécies são praticamente inexistentes, e eles são essenciais para entender 
como cada espécie interage e evolui em seu(s) habitat(s), o que é particu-
larmente interessante, considerados os padrões de precipitação únicos na 
Caatinga, as elevadas temperaturas e a escassez de água na maior parte 
dos meses do ano (Carmignoto; Astúa, 2017).

Quando se olha para a matriz de planejamento do PAN da Onça-parda, as 
metas 1 e 5 chamam a atenção: “geração e divulgação de conhecimento so-
bre parâmetros de história de vida, viabilidade populacional e uso do espaço 
da espécie em grandes áreas contínuas e em fragmentadas”, e “aumento do 
conhecimento sobre as dimensões ecológicas, sociais, culturais e econômi-
cas do abate de indivíduos e suas presas”, respectivamente. A situação não é 
muito diferente quando se trata da onça-pintada, sendo identifi cadas lacunas 
no conhecimento sobre demografi a, natureza das ameaças, fl uxo gênico e 
variabilidade genética entre populações, estrutura social, aspectos socioam-
bientais, uso de habitat, ecologia trófi ca, biologia reprodutiva, e distribuição 
atual. As lacunas variam de forma distinta entre biomas. Na Caatinga, as 
pesquisas com onça-pintada têm incidido no Parque Nacional da Serra da 
Capivara (Brandão et al., 2009; Silveira et al., 2010) e na Chapada Diaman-
tina (Pereira; Geise, 2009), e apenas iniciaram no Boqueirão da Onça com o 
CENAP/ICMBio (até 2012) e o Programa Amigos da Onça (2012-atual).

Apesar dos resultados promissores, a proposta do eixo de ecologia e biolo-
gia das onças do Programa é para o longo prazo, exatamente para atender 
às diversas lacunas do conhecimento. Ainda é necessário executar esfor-
ços na área de geoprocessamento para a identifi cação de variáveis da pai-
sagem que podem infl uenciar o comportamento das onças e suas presas. 
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Quão dependentes as onças são dos poucos recursos hídricos (nascentes) 
que prevalecem com água durante a seca? Qual ou quais a(s) variável(is) 
principal(is) que infl uencia(m) na movimentação das onças na região? Qual é 
a área que oferece mais risco à sobrevivência destes dois felinos? Qual é a 
densidade atual das onças-pintadas e onças-pardas no Boqueirão?

Quanto às dimensões humanas das interações com as espécies, os estudos 
exploratórios permitiram a elaboração de hipóteses de pesquisas de longo 
prazo. Existe realmente um quadro de confl ito entre pessoas e onças-pinta-
das e onças-pardas na Caatinga? Quais variáveis determinam as interações 
estabelecidas? São valores (econômico, de existência, da vida ou outros), 
crenças, normas, conhecimentos, experiências pessoais, hábitos, sentimen-
tos, percepção de risco, de controle de comportamento ou de abundância das 
espécies e de suas presas? Existem confl itos entre grupos, nomeadamente, 
entre as populações que coocorrem com as onças e as instituições que deve-
riam assegurar o adequado manejo da fauna e seus habitats?

O desafi o do “desbalanço” entre perguntas respondidas e por responder é o 
motor da geração do conhecimento que deve fundamentar ações de conser-
vação direcionadas ao bioma e sua biota.

Entraves e difi culdades

A Revista Pesquisa Fapesp publicou um artigo
17

 expondo as enormes dife-
renças entre as regiões do Brasil, em termos de investimento em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D)

18
. Do dinheiro investido pelo conjunto dos estados 

brasileiros em 2010, São Paulo respondeu por 86% do total. Com os cortes 
orçamentários do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), em 2017, a disparidade em relação ao repasse em outros 
estados se manteve, sendo mais reduzida a disponibilidade para quem já 
contava com menos recursos

19
.

A localização da Caatinga entre as duas maiores e mais biodiversas fl orestas 
tropicais (Amazônia e Mata Atlântica) e a savana mais rica do mundo (Cer-
rado) tem facilitado comparações pejorativas para ela, o que pode ter resul-
tado na não priorização e reduzidos investimentos na conservação da sua 
biodiversidade (Santos et al., 2011; Overbeck et al., 2015; Oliveira; Bernard, 
2017).

17http://www.usp.br/imprensa/?p=25237.
18Que defi niu P&D como “a parcela dos recursos investidos em ciência e tecnologia que, por 
meio da pesquisa básica e aplicada, ajuda a capacitar os países para a inovação”.
19http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/06/19/fi nanciamento-em-crise/.
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Os 28,6 milhões de pessoas residentes no bioma, dos quais 9,5 milhões 
vivem em pequenos agrupamentos rurais, são altamente dependentes dos 
recursos naturais que vêm sendo afetados por perturbações antrópicas, agu-
das e crônicas, ao ponto de não mais serem capazes de atender à demanda 
por serviços ecossistêmicos das populações rurais e urbanas (Albuquerque 
et al., 2017, Bragagnolo et al., 2017). É possível afi rmar que as perturbações 
crônicas a que a Caatinga tem sido exposta secularmente são responsabilida-
de das populações rurais, sua agricultura de subsistência e manejo extensivo 
dos rebanhos, ao passo que as perturbações agudas são responsabilidade 
das populações urbanas (Silva et al., 2017), ao expandir cidades, malha viá-
ria e, mais recentemente, explorar o potencial eólico e solar do bioma para a 
construção de empreendimentos em regiões remotas. A combinação dessas 
perturbações afetou a maioria dos ecossistemas da Caatinga, elevando para 
94% a extensão territorial moderada ou altamente vulnerável à desertifi cação 
(Vieira et al., 2015).

Recurso fi nanceiro é o maior desafi o para trabalhos como o que o Programa 
Amigos da Onça propõe. A maioria são valores baixos vindos da iniciativa 
privada e de doações de instituições conservacionistas estrangeiras, e qua-
se nenhum investimento público nacional. Além disso, há a resistência dos 
caprinocultores à mudança de manejo dos rebanhos. Outro grande desafi o é 
identifi car os efeitos sobre os grandes felinos, da construção e implantação 
de complexos eólicos em regiões conservadas, o que se especula que altere 
toda a dinâmica do ecossistema.

A fragilidade da administração pública gera desarticulação entre pesquisa 
para a conservação, política ambiental e tomadas de decisões, quadro que 
constitui as principais difi culdades à oportunidade excepcional que se tem 
para promover os três pilares da sustentabilidade da maior e mais diversa 
fl oresta tropical sazonalmente seca.

Perspectivas e cenários

À escala global, a Caatinga está subordinada ao modelo de desenvolvimen-
to sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas, que busca 
alcançar a conservação ambiental com a inclusão social e a prosperidade 
econômica (Sachs, 2015). É um modelo que deve envolver governos, iniciati-
va privada e sociedade civil, em um compromisso de mudança de políticas e 
práticas, com ações e efeitos no longo prazo.

À escala nacional, sempre se considerou a Caatinga como um problema difí-
cil de lidar, onde “secas imprevisíveis, fomes, migrações, profunda desigual-
dade, esgotamento dos recursos naturais, planos fracassados de desenvol-
vimento e um sistema corrupto de poder” vêm limitando o desenvolvimento 
humano há séculos (Andrade, 1998; Ab’Saber, 1999).
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À escala regional de atuação do Programa Amigos da Onça, encontra-se 
convergência entre a proposta de desenvolvimento sustentável, que sugere 
uma administração adequada e efi ciente das infraestruturas sociais e natu-
rais por parte de uma sociedade, e os eixos de pesquisa e intervenção. “In-
fraestrutura” diz respeito ao arranjo socioeconômico, ou seja, a combinação 
de todos os bens produzidos pelo homem (humanos, políticos e fi nanceiros) 
e usados pelos setores econômicos e sociais para gerar e repartir benefícios 
equitativamente na sociedade (Fulmer, 2009).

Dessa forma, em prol da conservação da biodiversidade e seus ambientes, 
este grupo de pesquisa está alinhado e cooperativo com a manutenção e es-
tabelecimento de conectividade entre áreas protegidas ou fragmentos para a 
dispersão de indivíduos de espécies silvestres, redução da pressão humana 
sobre os recursos naturais (água, vegetação, fauna silvestre), substituição 
dos modelos tradicionais de produção, agricultura e pecuária no bioma, e 
melhoria da qualidade de vida das populações. O grupo está igualmente dis-
posto a contribuir com a elaboração do plano de manejo do mais novo Parque 
Nacional do Bioma Caatinga.

Considerações fi nais

A breve apresentação sobre os mamíferos da Ordem Carnivora da Caatinga, 
tendo como estudo de caso a pesquisa desenvolvida pelo Programa Ami-
gos da Onça, revela a urgência para o aumento de pesquisas e esforços de 
conservação nas áreas do bioma, formadas pelas interações entre os meios 
físicos (geologia, hidrologia, pedologia, climatologia, topografi a, etc.), bióticos 
(fauna e fl ora) e sociais (qualidade de vida e comportamento humano).

Prevalece uma grande lacuna de conhecimento sobre informações básicas 
dos carnívoros encontrados no bioma: ofi cialização da lista de espécies do 
bioma, áreas de ocorrência, nível de ameaça, densidades populacionais, die-
ta, ciclos reprodutivos, adaptações fi siológicas e comportamentais, proces-
sos ecológicos, genética, etc.

Com relação aos meios físicos, o quão dependentes são as espécies de carní-
voros das características físicas da Caatinga? Quais características auxiliam 
na permanência das populações deste grupo? Com relação à biota, quais as 
relações entre fauna e fl ora que caracterizam ou direcionam o uso do espaço 
pelos carnívoros? O que se sabe sobre as espécies que são presas naturais 
dos carnívoros? Ainda são abundantes? Quem está com risco de extinção e 
onde está? Qual o efeito da caça de presas para suas populações e para a 
permanência dos mamíferos predadores? Nas questões sociais, é convivên-
cia o que tem havido entre humanos e carnívoros na Caatinga? Como ela tem 
acontecido? Subordinada a quais fatores e com quais efeitos para ambos os 
lados, essas interações têm sido permeadas?
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A fragmentação e perda de habitat, instalação de empreendimentos de ge-
ração de energia, mineração, alterações ou eliminação das fontes naturais 
(nascentes) de água, redução na base de presas e abate de indivíduos por 
retaliação à predação de animais domésticos, são as principais ameaças aos 
carnívoros na Caatinga.

Por fi m, a desarticulação entre pesquisa para a conservação, política ambien-
tal e tomadas de decisões geradas pela fragilidade da administração pública 
mostram uma balança desigual de uso e exploração versus conservação e 
convivência com as espécies de mamíferos carnívoros da Caatinga.
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Programas e ações do Mi-
nistério do Meio Ambiente 
voltados para a Caatinga
João Arthur Soccal Seyffarth

Estado da arte – A Caatinga e sua biodiversidade

A Caatinga ocupa uma área de cerca de 844.000 quilômetros quadrados, o 
equivalente a 11% do território nacional. O bioma abriga, conforme dados do 
5° Relatório Nacional do Brasil para a Convenção sobre Diversidade Biológi-
ca (CDB) (Françoso, 2016), uma rica biodiversidade, que o caracteriza como 
o Semiárido mais biodiverso do mundo. São 4.508 espécies de plantas, 153 
de mamíferos, 510 de aves, 107 de répteis, 49 de anfíbios e 185 de peixes. 
De acordo com Giuletti et al. (2003), existem 318 espécies endêmicas de 
plantas vasculares na região. A Caatinga é composta por vegetação arbó-
rea ou arbustiva, compreendendo, principalmente, árvores e arbustos baixos, 
muitos dos quais apresentam propriedades xerofíticas, ou seja, que caracte-
rizam adaptações à escassez de água em ambientes secos, como espinhos, 
perda de folhas, microfi lia, suculência e órgãos de armazenamento de água 
(Leal et al., 2003).

Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e depen-
dente dos recursos do bioma para sobreviver. Ressalte-se que, entre as regi-
ões semiáridas do planeta, o Semiárido brasileiro é o mais densamente po-
voado. A Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços 
ambientais, uso sustentável e bioprospecção que, se bem explorado, será 
decisivo para o desenvolvimento da região e do País. A biodiversidade da 
Caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para fi ns agrossil-
vopastoris e industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, cosmético, 
químico e alimentício.

Entraves e difi culdades para a conservação e uso sustentável da Caa-
tinga

Impactos cumulativos das secas, mudanças climáticas e desertifi cação
De fato, a biodiversidade da Caatinga evoluiu com uma série de adaptações 
à seca e à semiaridez e, portanto, não deveria sofrer impactos derivados des-
sas condições. No entanto, sabe-se que a biodiversidade da Caatinga vem 
sofrendo, desde o início da colonização, uma série de impactos relacionados 

1Ministério do Meio Ambiente, joao.seyffarth@mma.gov.br.
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com o processo de desertifi cação, que é a degradação das terras nas áreas 
áridas, semiáridas e subúmidas secas. Isso inclui o desmatamento, a polui-
ção dos rios, a exploração insustentável da fauna e fl ora, a erosão, ou seja, 
processos que invariavelmente levam à perda da biodiversidade.

Também, pode-se inferir que as mudanças climáticas deverão ter impacto na 
biodiversidade do bioma, alterando as condições climáticas que determinam 
a distribuição das suas espécies. Dessa forma, é de se considerar que a bio-
diversidade da Caatinga pode estar mais vulnerável às secas, no presente, 
devido ao processo de desertifi cação e poderá estar ainda mais vulnerável, 
no futuro, com o acúmulo dos impactos da desertifi cação e das mudanças 
climáticas. Com certeza, a biodiversidade da Caatinga, bem conservada, não 
sofreria impactos signifi cativos derivados de uma seca, ainda que longa e se-
vera, e estaria bem mais adaptada às condições climáticas futuras, conforme 
será visto mais adiante.

É preciso salientar, no entanto, que não se têm dados científi cos que apon-
tem, com precisão, os impactos das secas, especialmente para esta em 
andamento, nessa Caatinga já vulnerável e bastante degradada, conforme 
apresentado adiante. Em razão da ausência dessas informações, este artigo 
irá discorrer sobre outros componentes que podem caracterizar a vulnera-
bilidade da biodiversidade da Caatinga às secas e às mudanças climáticas. 
Pode-se defi nir vulnerabilidade a partir do conceito utilizado pela Convenção-
-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, conforme demons-
trado na Figura 1.

Figura 1. Quadro esquemático dos componentes para a defi nição de 
vulnerabilidade climática.



232DOCUMENTOS 287

Embora não se tenham, com precisão, os dados sobre os impactos atuais, 
existem informações sobre: a exposição às secas e às mudanças climáticas; 
a sensibilidade, traduzida na capacidade de suportar essa exposição, os im-
pactos potenciais e a capacidade adaptativa, representada pela estrutura e 
políticas do País para lidar com estes fenômenos. Quanto maior a exposição 
e a sensibilidade e menor a capacidade de adaptação, mais vulnerável um 
bioma será às secas e às mudanças climáticas. Conforme será demonstrado 
neste artigo, a vulnerabilidade da Caatinga está mais associada à sensibili-
dade, decorrente da desertifi cação, e à falta de uma capacidade adaptativa 
adequada.

Exposição da biodiversidade da Caatinga às secas

Segundo o projeto Monitor de Secas - coordenado pela Agência Nacional de 
Águas (ANA) e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídri-
cos (Funceme), com a importante participação da Agência Pernambucana de 
Água e Clima (Apac) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
Estado da Bahia (Inema), além dos órgãos de meteorologia dos demais es-
tados do Nordeste, que divulgam, mensalmente, informações sobre seca no 
Nordeste, “a seca prolongada que vem assolando o Nordeste desde 2012 já 
é apontada como a seca mais grave em décadas, ou até mesmo dos últimos 
50 a 100 anos”.

Embora a biodiversidade da Caatinga seja adaptada às secas, estas tendem 
a ser mais severas, como resultado das mudanças climáticas, assim como a 
vulnerabilidade das espécies tende a ser maior devido ao quadro de deser-
tifi cação acelerada, caso medidas que reforcem a resiliência do bioma não 
sejam adotadas em grande escala. Possivelmente, a conjunção dos fatores 
‘seca mais severa’ e ‘desertifi cação acelerada’ possa explicar a ocorrência de 
espécies nativas morrendo naturalmente durante a seca, sem impacto antró-
pico direto (corte, anelamento ou outra intervenção). Tal fato não era comum 
na região e tem sido observado apenas recentemente, durante a seca 2010-
2017, por técnicos experimentados em Semiárido.

Portanto, embora não se tenha ainda dados científi cos precisos sobre os 
efeitos da atual seca na biodiversidade do Semiárido, aparecem indícios de 
que o processo de desertifi cação e o agravamento das secas, possivelmente 
decorrentes das mudanças climáticas, estão comprometendo, até mesmo, a 
sobrevivência das espécies de plantas nativas do bioma, que sempre foram 
adaptadas às condições físicas e climáticas da região. Tais indícios apontam 
a necessidade de mais pesquisas científi cas sobre o efeito cumulativo das 
secas, desertifi cação e mudanças climáticas sobre a biodiversidade da Ca-
atinga.
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Exposição da biodiversidade da Caatinga às mudanças cli-
máticas

Em maio de 2016, foi publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), por 
meio da Portaria 150, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 
(PNA), que tem como objetivos promover a redução da vulnerabilidade na-
cional à mudança do clima e realizar uma gestão do risco associado a esse 
fenômeno.

Para subsidiar a implementação do capítulo Biodiversidade e Ecossistemas 
do PNA, o MMA contratou um estudo para identifi car as áreas de distribuição 
e estresse climático futuro dos biomas brasileiros (Scaramuzza, 2016). Esse 
trabalho foi realizado a partir da identifi cação das variáveis climáticas que de-
terminam a distribuição da biodiversidade, baseadas em temperatura e preci-
pitação, e que devem representar espacialmente os nichos climáticos desses 
biomas em 2050. De fato, trata-se da representação espacial futura das con-
dições climáticas favoráveis à distribuição desses biomas, conforme ilustrado 
pela Figura 2.

Figura 2. Projeções dos mapas dos nichos climáticos dos biomas brasileiros para os anos 2000 
e 2050, baseado em modelos HadGEM 2ES em duas projeções de trajetórias representativas de 
concentração de gases de efeito estufa (rcp 4,5 e rcp 8,5), que são duas das quatro projeções de 
trajetórias de concentrações de gases de efeito estufa. 
Fonte: Scaramuzza (2016).
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Analisando-se a Figura 2, percebe-se uma redução na área de distribuição 
dos nichos climáticos em biomas mais úmidos, quais sejam Amazônia, Mata 
Atlântica e Pantanal, enquanto o nicho climático do Cerrado tende a se ex-
pandir no futuro. De fato, os dados deste trabalho mostram que estes biomas 
apresentam porcentagens bem maiores que a Caatinga de áreas sob es-
tresse climático em 2050. As áreas sob estresse climático são aquelas que 
compõem o nicho climático atual do bioma, mas que, em 2050, tendem a 
apresentar condições climáticas diferentes daquelas que ajudam a determi-
nar a existência do bioma atualmente. Embora a tendência, no futuro, para 
os biomas localizados nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do País, 
seja a existência de clima mais quente e seco, os dados apontam que essas 
condições se aproximam mais do nicho climático do Cerrado do que aquele 
que representa a Caatinga, bioma adaptado a climas ainda mais quentes e 
secos que aquele presente no Cerrado. No entanto, o nicho climático da Ca-
atinga, em 2050, está presente em mais de 70% da sua área de distribuição.

Os dados apresentados demonstram que o maior problema do Bioma Caa-
tinga não é a adaptação às mudanças climáticas que devem afetar biomas 
com mais áreas sob estresse climático, como a Amazônia e a Mata Atlântica, 
ou seja, menos adaptadas a condições futuras, em geral, mais quentes e se-
cas. A percentagem de áreas sob estresse climático da Caatinga é de 22% a 
28%, enquanto, na Amazônia, essas áreas perfazem 54% a 66% e, na Mata 
Atlântica, 45% a 53%. Ou seja, da mesma forma que a Caatinga sempre foi 
adaptada à semiaridez e às secas (clima mais quente e seco), também se 
adaptaria melhor ao agravamento destas condições no futuro. O problema 
maior da Caatinga e sua biodiversidade, portanto, não corresponde às secas 
ou às mudanças climáticas, mas ao processo de desertifi cação, que a torna 
mais vulnerável a esses fenômenos.

Degradação (sensibilidade)

Apesar da sua importância, o Bioma Caatinga tem sido desmatado de forma 
acelerada, com destaque nos últimos anos, devido, principalmente, ao con-
sumo de lenha nativa, que é explorada de forma ilegal e insustentável, para 
fi ns domésticos e industriais. O sobrepastoreio e a conversão para pastagens 
e agricultura também contribuem fortemente para a degradação do bioma. Ao 
contrário do Cerrado, na Caatinga não existe uma frente de desmatamento, 
relacionada com a conversão para fi ns agropecuários, mas sim um desmata-
mento pulverizado em todo o território do bioma.

O desmatamento da caatinga chega a 55,5% da área original da Caatinga, 
conforme dados da Figura 4, sendo que grande parte dos remanescentes 
estão em estágio secundário de regeneração.



235 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Programas e ações do MMA e parceiros – Capacidade adap-
tativa

Informação técnico-científi ca

Pode-se dizer que o nível de informação para direcionar políticas públicas 
melhorou muito, em função das pesquisas e iniciativas para sistematizar as 
informações sobre o tema. Em junho de 2016, o Ministério do Meio Ambiente 
lançou os resultados da Segunda Atualização das Áreas Prioritárias da Ca-
atinga, instrumento fundamental para orientar as políticas de conservação e 
uso sustentável do bioma. A metodologia adotada para atualização das áreas 
prioritárias foi o Planejamento Sistemático da Conservação (PSC) (Margules; 
Pressey, 2000).

Como resultados principais dessa iniciativa, foram delimitadas 282 Áreas 
Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios 
da Biodiversidade da Caatinga, além da indicação de uma série de ações 
para a conservação e o uso sustentável dessas localidades.

Os resultados do processo da 2ª Atualização das Áreas Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade da Caatinga constituem informações funda-
mentais para o bioma, produzidas a partir de um banco de dados robusto, 
sobre a sua biodiversidade e sobre as localidades e ações estratégicas para 
as políticas voltadas à conservação e ao uso sustentável da Caatinga.

O processo de identifi cação de áreas e ações prioritárias para a Caatinga, 
assim como os resultados do inventário fl orestal, conduzido pelo Serviço Flo-
restal Brasileiro, são fundamentais para direcionar recursos de forma efi cien-
te. A partir disso, pode-se captar recursos para novos projetos estruturantes 
que melhorem a capacidade adaptativa, investindo em novas unidades de 
conservação, na boa gestão destas unidades e no aumento das estruturas 
que promovam a conservação e o uso sustentável de espécies. Além disso, 
deve-se investir em programas e projetos, se possível permanentes, para 
apoiar ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade, com enfo-
que na adaptação às secas e mudanças climáticas.

Merecem, ainda, destaque as seguintes informações estratégicas para o uso 
sustentável da biodiversidade do bioma: 30 Anos de Informações da Rede de 
Manejo Florestal da Caatinga – incluindo dados sobre produção fl orestal, re-
generação e impactos na biodiversidade e serviços ecossistêmicos; Informa-
ções Sobre Manejo Sustentável Não Madeireiro – destaque para as cartilhas 
produzidas pelo MMA/Mapa para a certifi cação de extrativistas: carnaúba, 
caroá, licuri, umburana-de-cambão, umburana-de-cheiro e angico-de-caroço; 
Instrução Normativa MMA nº 1, de 25 de junho de 2009 – procedimentos para 
elaboração, apresentação, execução e avaliação técnica de Planos de Mane-
jo Florestal Sustentável (PMFS) da Caatinga.
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Criação de unidades de conservação

Frente ao avançado estágio de desmatamento da Caatinga, o governo busca 
concretizar uma agenda de criação de mais unidades de conservação fede-
rais e estaduais no bioma, além de promover alternativas para o uso susten-
tável da sua biodiversidade.

Apesar de insufi ciente, a área ocupada por unidades de conservação (UC) 
no bioma aumentou consideravelmente, atingindo 7,7% da Caatinga. Merece 
destaque as seguintes unidades federais, criadas desde 2009, que repre-
sentam mais de 1.306.500 hectares de Unidades de Conservação no bioma: 
Monumento natural do Rio São Francisco (estado de Alagoas, Bahia e Ser-
gipe) – 2009 – 27.000 hectares; Ampliação do Parque Nacional da Serra das 
Confusões (Piauí) – 2010 – mais 300 mil hectares; Parque Nacional da Furna 
FEIA (Rio Grande do Norte) – 2012 – 8.500 hectares; APA do Boqueirão da 
Onça (Bahia) – 2018 – 505.000 hectares; Parque Nacional do Boqueirão da 
Onça (Bahia) – 2018 – 347.000 hectares; APA da Ararinha Azul – 2018 – 
90.000 hectares; Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul – 2018 – 29.000 
hectares.

Ainda assim, o bioma continua como um dos menos protegidos do País, uma 
vez que pouco mais de 1% dessas unidades é de Proteção Integral. Ademais, 
grande parte das unidades de conservação do bioma, especialmente as Áre-
as de Proteção Ambiental (APAs), tem baixo nível de implementação. Essas 
unidades também estão distribuídas de forma esparsa no território, principal-
mente em áreas de serras, e sem representar a contento a biodiversidade 
presente em suas diversas fi sionomias e ecorregiões.

Além de cobrir uma área insufi ciente do bioma, o Sistema de Unidades de 
Conservação na Caatinga é inadequado para proteger de forma represen-
tativa a biodiversidade do bioma. Apenas 51% das espécies ameaçadas de 
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes da Caatinga, por exemplo, têm 
registro de ocorrência nas unidades de conservação nacionais e estaduais 
(Hauff, 2010).

Investimentos

A partir de 2004, aumentaram, consideravelmente, os investimentos relacio-
nados a projetos com ações locais na Caatinga. Antes, os recursos eram 
mais escassos e pulverizados. Neste contexto, é mister destacar os seguin-
tes projetos de cooperação e fundos socioambientais: GEF Caatinga – ações 
para o uso sustentável de recursos madeireiros e não madeireiros e para a 
conservação – encerrado; Fundo Socioambiental – Caixa Econômica Federal 
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– parceria com o MMA - edital sobre efi ciência energética e uso sustentável 
(efi ciência energética em indústrias, fogões ecoefi cientes e manejo fl orestal 
em 3 polos – Baixo Jaguaribe/CE, Chapada do Araripe/CE/PE/PI e Xingó/AL/
BA/SE/PE; Fundo Clima – BNDES/MMA – editais para combate à desertifi ca-
ção; Tropical Forest Conservation Act -TFCA – MMA/Funbio (Caatinga, Cer-
rado e Mata Atlântica) – projetos de conservação e uso sustentável; Fundo 
Nacional Desenvolvimento Florestal – SFB – editais para promoção do ma-
nejo fl orestal sustentável, especialmente em assentamentos; GEF Terrestre 
(Caatinga, Pampa e Pantanal) – criação de UCs; conservação de espécies 
ameaçadas; recuperação de áreas degradadas, manejo de fogo e Planos de 
negócios sustentáveis nas UCs e entorno – suas atividades vão começar em 
2018.

Considerações Finais

Principais lacunas de conhecimento

Conforme alertado neste artigo, não se têm dados precisos para quantifi car 
os impactos da seca atual da biodiversidade, assim como apenas se pode 
inferir os impactos das mudanças climáticas. É preciso também separar os 
impactos desses dois fenômenos dos impactos da desertifi cação. Para tan-
to, é fundamental a realização de pesquisas de campo de longa duração, 
em parcelas permanentes, que procurem averiguar os impactos isolados e 
cumulativos desses fenômenos. Seria interessante aproveitar as pesquisas 
que já vêm sendo realizadas pelo ICMBio, em unidades de conservação da 
Caatinga, para monitorar os impactos das mudanças climáticas em grupos 
biológicos chave, para monitorar também os efeitos da seca. Outra estratégia 
seria incluir a coleta de dados sobre efeitos da seca na biodiversidade nas 
iniciativas de coleta de dados sobre seca, como o Monitor de Secas. Os pro-
gramas de coleta e monitoramento de dados sobre desmatamento e o Inven-
tário Florestal, conduzido pelo Serviço Florestal Brasileiro (que coleta dados 
em nível de espécie), que preveem a coleta frequente de dados, poderiam 
incluir a coleta de dados climáticos, de modo a estabelecer, de forma mais 
precisa, os impactos das secas e das mudanças climáticas na biodiversidade 
da Caatinga, tanto em nível de paisagem como em nível de espécie.

Estratégias e ações prioritárias

Primeiramente, é preciso que todas as políticas e todos os programas e pro-
jetos destinados à gestão da biodiversidade da Caatinga incorporem, em sua 
elaboração e implementação, as informações relacionadas com os efeitos 
atuais e possíveis efeitos futuros das secas, da desertifi cação e das mudan-
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ças climáticas. Também, são fundamentais a defi nição e o monitoramento de 
uma estratégia para o bioma, evitando-se ações isoladas ou redundantes, 
buscando-se efi ciência nos investimentos. Esta estratégia deve ser formula-
da e acompanhada por um colegiado representativo dos atores que atuam no 
bioma, como, por exemplo, o Conselho Nacional da Reserva da Biosfera. Mais 
especifi camente, e dentro dessa lógica, destaca-se a adoção das estratégias 
descritas a seguir, destinadas a reduzir a vulnerabilidade da biodiversidade 
da Caatinga: 1) Geração do conhecimento – investigar os efeitos cumulativos 
das secas, da desertifi cação e das mudanças climáticas na sobrevivência 
e distribuição das espécies nativas; estruturar sistemas de informação que 
abriguem dados básicos atualizados sobre a biodiversidade da Caatinga (ri-
queza e distribuição das espécies) e sobre os efeitos das secas, da deser-
tifi cação e das mudanças climáticas, de forma a serem produzidas análises 
pertinentes a áreas críticas atuais e futuras, orientando políticas públicas; 2) 
Atualização e refi namento do monitoramento do desmatamento da Caatinga 
(considerando estado de conservação e fi sionomias das áreas de Caatinga); 
3) Implementação das áreas e ações prioritárias para a Caatinga; 4) Em ní-
vel de paisagem – Combate ao desmatamento, criação e consolidação de 
unidades de conservação federais e estaduais, buscando o alcance da meta 
de 17% de áreas protegidas (compromisso do País junto à Convenção de 
Diversidade Biológica). Entre as áreas prioritárias para a criação de unidades 
de conservação e com processos de criação instaurados destacam-se: Serra 
do Teixeira (PB); Dunas do São Francisco (BA); Mosaico de áreas do Sertão 
dos Inhamuns e nos Sertões de Santa Quitéria e Canindé, identifi cadas em 
conjunto com o governo do Estado do Ceará; 5) Em nível âmbito de Espécies 
– Implementação dos Planos de Ação de Espécies Ameaçadas, coordenados 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); e 
Apoio ao Uso Sustentável (fomento às cadeias produtivas sustentáveis para 
manejo madeireiro e não madeireiro, incluindo a criação de abelhas e o ma-
nejo sustentável da Caatinga para a pecuária); Aumento do número de estru-
turas adequadas para a conservação em nível de paisagem (UC), também é 
defi ciente os instrumentos para a conservação em nível de espécie (centros 
de triagem, criadouros, viveiros, dentre outros). Estes instrumentos são fun-
damentais para a conservação de espécies ameaçadas, por exemplo.
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Considerações Gerais das Discus-
sões  

Diogo Denardi Porto1, Lúcia Helena Piedade Kiill2

No período de realização da segunda edição do Sibic, ocorreram discus-
sões sobre as várias temáticas contempladas nas Mesas-redondas e nos 
Workshops, mostrando que, em alguns casos, há complementariedade entre 
os temas. Além disso, foi possível identifi car demandas recorrentes em mais 
de um fórum de discussão, indicando que há temas que poderiam ser priori-
zados na busca do aproveitamento sustentável dos recursos da Caatinga e 
na melhoraria da qualidade de vida de seus habitantes.

Na temática “Desafi os e Proposta para os Recursos Hídricos no Semiárido”, o 
consenso foi de que o principal desafi o para a região não é necessariamente 
a restrição de ordem climática, mas sim, a gestão efi ciente do uso da água. 
Nessas discussões, foi apontado que, historicamente, os recursos hídricos 
vêm sendo geridos de forma localizada, sem uma estratégia global. Tal estra-
tégia tem resultado na má gestão do recurso, levando ao desperdício. Para 
reverter o quadro, são necessárias ações de articulação e sensibilização dos 
atores locais para que tratem o tema de forma sistêmica, elaborando ações 
locais que façam parte de uma estratégia global.

Ainda dentro dessa temática, foi mencionado que a priorização da gestão de 
recursos hídricos deveria ser feita dentro da propriedade rural. Foi consta-
tada a necessidade de estudos para evitar o desperdício da água tanto em 
sistemas de cultivo, como na dessedentação humana e animal. Também foi 
colocada a necessidade de se investir em formas alternativas de aproveita-
mento do reúso da água, principalmente no uso efi ciente desse recurso nas 
atividades produtivas, tendo em vista a segurança hídrica.

Outra questão apontada, ainda em relação ao tema, foi a necessidade de 
gerenciamento da água armazenada nos corpos superfi ciais, bem como de 
se buscar alternativas para evitar a perda por evaporação.

Por fi m, a Agricultura Biossalina foi apresentada como prática alternativa ade-
quada para aproveitamento de águas salobras ou salinas e também como for-
ma de viabilizar outras Políticas Públicas, gerando, assim, alternativas para a 
agropecuária dependente de chuva.

Na temática “Desenvolvimento Territorial”, as discussões mostraram que o 
volume de informações disponíveis é grande e que, com o uso de ferramen-
tas adequadas, essas podem nortear as ações a serem desenvolvidas em 
determinado território. No âmbito da execução de Políticas Públicas, foi men-

1Biólogo, pesquisador da Embrapa Semiárido
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cionado que esta ferramenta pode ser utilizada para subsidiar o Estado na 
utilização de forma racional dos recursos públicos, auxiliar na transparência 
do uso desses recursos, bem como orientar os gestores públicos na tomada 
de decisão e subsidiar a análise de órgãos de controle da sociedade civil, 
embora ainda seja pouco explorada.

No âmbito da gestão dos recursos naturais, a geração de mapas atualizados 
e com detalhamento tem possibilitado verifi car a mudança do uso do solo no 
Bioma Caatinga, ao longo dos anos. Esta estratégia, além de rápida, confi ável 
e de baixo custo, permitirá a criação de plataforma para disseminação da me-
todologia por meio de rede aberta e gratuita, servindo como importante ferra-
menta para a gestão e desenvolvimento de políticas públicas para a Caatinga.

Na temática “Valoração dos Serviços Ambientais”, um dos pontos destacados 
foi a necessidade de se identifi car sistemas de integração lavoura-pecuária-
-fl oresta, com maior diversidade de plantas e adaptados às condições cli-
máticas do Semiárido, visando incrementar o teor de carbono no solo, bem 
como o de outros nutrientes. Para tal, é necessária a prospecção de espécies 
nativas de uso múltiplo que poderiam atender as demandas de cada sistema. 
Também foi mencionado que estudos voltados para o avanço no manejo de 
baixo carbono sobre áreas degradadas, associado com a implantação de 
sistemas integrados viáveis economicamente, deveriam ser priorizados, vi-
sando incrementar os serviços de Créditos de Carbono.

Ainda nessa temática, foi mencionada a importância dos serviços de polini-
zação e da necessidade de se manter as áreas nativas como fonte alimentar 
e de nidifi cação para grupos que são importantes agentes nos processos 
reprodutivos tanto de espécies nativas como de espécies cultivadas. Por fi m, 
a implantação de Corredores Ecológicos foi apontada como uma estratégia 
para a conectividade de paisagens rurais, buscando integrar práticas agríco-
las, serviços ambientais e os recursos hídricos. Diante do exposto, torna-se 
evidente que estudos de paisagem devem ser priorizados para as áreas ru-
rais e urbanas, integrando a Caatinga como parte do processo produtivo e na 
manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Nas discussões a respeito das “Alternativas para Recuperação de Áreas De-
gradadas na Caatinga”, foi constatada a carência de informações sobre es-
pécies vegetais nativas adequadas para recuperação de áreas na Caatinga, 
bem como de modelos para essas situações. Nesse último caso, a inserção 
de espécies arbóreas nativas na paisagem em Áreas de Preservação Per-
manente (APP), de Reserva Legal (RL) e nos sistemas de produção (ILPF, 
entre outros) foi apontada como uma alternativa. Entretanto, vários entraves 
difi cultam o desenvolvimento desses modelos, incluindo a falta de informação 
sobre ações simples para implantação de cultivo e a difi culdade de obtenção 
de sementes de espécies nativas da Caatinga.
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Outro entrave signifi cativo para o sucesso desses esforços ainda é presença 
de animais domésticos nas áreas em processo de restauração, difi cultando a 
implantação de modelos. Nesse caso, há necessidade de se desenvolver for-
mas alternativas de isolamento das áreas, com métodos de fácil adoção e que 
sejam economicamente viáveis.

De modo geral, as discussões mostraram que há necessidade de estudos vol-
tados para a ecologia de espécies nativas, bem como de desenvolvimento de 
programas voltados para a disponibilidade de sementes nativas, além de sis-
temas integrados com espécies nativas, buscando atender as particularidades 
de cada situação.

Na temática “Conservação da biodiversidade pelo uso”, a exploração de Pro-
dutos Florestais Não Madeireiros (PFNM) foi considerada viável como alterna-
tiva econômica, subsidiando a formação de Arranjos Produtivos Locais (APLs). 
Outra ação considerada positiva é a inclusão de plantas da Caatinga na lista-
gem de fi toterápicos do SUS. Com isso, abrir-se-ia caminho para a valoração 
das espécies por meio de sua inclusão em atividades econômicas, o que pro-
duziria a demanda por sua conservação.

Outra vertente apontada pelos presentes é a meliponicultura, uma atividade 
de impacto ambiental muito baixo e com signifi cativo potencial de geração de 
renda. Concordou-se que a atividade precisa ser apoiada por ações de pesqui-
sa e extensão rural que atendam à carência de informações e conhecimento 
sobre as abelhas sem ferrão e promovam a capacitação para meliponicultures 
quanto às técnicas de criação das abelhas. O associativismo foi visto como 
uma alternativa para a viabilidade da meliponicultura, com o desenvolvimento 
de produtos regionalizados com base no pasto apícola disponível. Por fi m, os 
presentes destacaram a necessidade de uma legislação específi ca que ofere-
ça segurança jurídica a sistemas de produção envolvendo abelhas sem ferrão.

Na temática “Sementes e Mudas da Caatinga”, as discussões apontaram para 
a necessidade de ajustes na legislação que regula atividades relacionadas 
a sementes nativas. Além disso, também foi identifi cada a carência de infor-
mações sobre as espécies da Caatinga indicadas para refl orestamento, bem 
como o baixo número de espécies que tem registro no Registro Nacional de 
Cultivares – RNC. Outro ponto destacado foi a utilização da memória hídrica de 
sementes para produção de mudas, por meio da uso de metodologia de hidra-
tação e secagem em sementes fl orestais com o intuito de produzir sementes e 
mudas mais vigorosas para refl orestamento.

Por fi m, neste tópico, foi colocada a necessidade de maior articulação entre os 
laboratórios, pesquisadores e estudantes que trabalham com sementes de es-
pécies nativas da Caatinga, buscando reunir esforços e evitando a duplicidade 
de iniciativas. Um dos encaminhamentos, nesse sentido, foi a criação de um 
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“Pacto da Caatinga” para unir os grupos de pesquisa que vêm atuando com 
sementes e mudas da Caatinga na direção da conservação e refl orestamento 
do bioma. Além disso, faz-se necessário desenvolver estratégias do relaciona-
mento de pesquisadores com a comunidade, tanto com o objetivo de divulga-
ção de seu trabalho em linguagem simples quanto de prospecção de conheci-
mentos tradicionais. Os presentes concluíram que uma maior interação com a 
comunidade poderia ser alcançada, também, a partir do desenvolvimento de 
produtos que não sejam apenas para restauração, mas também que tenham 
maior inserção social e econômica, a exemplo de produtos alimentícios.

Na temática “Tecnologias para o Semiárido”, as discussões apontaram a im-
portância da renda não agrícola e também o potencial dos óleos essenciais e 
do extrativismo sustentável de outras espécies da Caatinga, além do umbu-
zeiro. As discussões mostraram que o bioma deve estar presente nas tecnolo-
gias desenvolvidas, ou seja, que a biodiversidade da Caatinga pode oferecer 
elementos estruturantes para o desenvolvimento da região. Além disso, foi 
mencionada a necessidade de se adotar tecnologias baseadas nas técnicas 
naturais, tomando como base os exemplos encontrados na própria Caatinga. 
Entre os temas que devem ser priorizados, destacaram-se o assoreamento 
do rio São Francisco e a insufi ciente educação no campo. Nesse último, foi 
mencionado que o Ensino no campo vem sendo negligenciado e que progra-
mas como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera 
deve ser continuado, associado com formas de ensino contextualizadas para 
as áreas rurais.

Na temática “Microrganismos da Caatinga”, as discussões apontaram para a 
necessidade de superar limitações e difi culdades no estabelecimento de pes-
quisas envolvendo fungos, buscando desenvolver parcerias institucionais para 
conclusão de trabalhos que explorem o potencial do microbioma em diferentes 
áreas do conhecimento. Também, foi mencionada a preocupação com os as-
pectos regulatórios relacionadas à Lei 13.123 que envolve o acesso a patrimô-
nio genético e conhecimento tradicional associado.

Na temática “Economia Circular”, foram evidenciados sistemas de produção 
que enfatizem a sustentabilidade e sejam baseados em ciclos econômicos, 
buscando a reciclagem e a incorporação de resíduos orgânicos no solo. Tam-
bém foi apontado que a cultura, predominantemente, é reativa em relação a 
aspectos regulatórios, ou seja, as medidas são tomadas depois que a deman-
da surge. Foi mencionado que hoje, com o mundo globalizado, as mudanças 
iniciadas em outros países agora chegam mais rápido e estão sendo imple-
mentadas no Brasil.

Na temática “Convivência do Homem com a Fauna da Caatinga”, fi cou eviden-
ciada a necessidade de ações de conscientização e manejo da fauna silvestre 
de forma a mitigar impactos negativos do contato entre a mesma e as comuni-
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dades rurais. Exemplos de impactos sofridos pelas comunidades foram men-
cionados, entre eles, os ataques de grandes felinos aos rebanhos, enquanto 
que os sofridos pela fauna podem ser exemplifi cados pela captura ilegal, o 
tráfi co de animais e redução de seus habitats como consequência do des-
matamento. As apresentações mostraram trabalhos concentrados em aves, 
répteis e mamíferos da Caatinga, descrevendo esforços de implementação de 
programas de conservação biológica e de conscientização da importância da 
preservação junto a comunidades rurais.

Na temática “Fomento e ações na Caatinga”, as apresentações mostraram 
algumas estratégias em âmbitos estadual e federal que são voltadas para a 
pesquisa e desenvolvimento do Semiárido. No esfera estadual, as ações orça-
mentárias vêm sendo voltadas para o apoio a projetos de pesquisa sem restri-
ção temática; a mobilização da competência estadual em CT&I para objetivos 
estratégicos/temas específi cos, relevantes ou prioritários; apoio à capacitação 
e à fi xação de recursos humanos de alto nível e estímulo à inovação tecnológi-
ca, com envolvimento das empresas em atividades de pesquisa para geração 
de novos produtos e processos. Foi mencionado, nas discussões, que uma 
parcela cada vez maior de orçamento das agências de fomento tem sido des-
tinada para o apoio a recursos humanos a instituições do interior do estado, 
como parte de estratégias de interiorização da distribuição.

No âmbito federal, ações voltadas para a atualização das Áreas Prioritárias da 
Caatinga vêm sendo feitas como um instrumento norteador de políticas de con-
servação e uso sustentável do bioma. A partir disso, podem-se captar recursos 
para novos projetos estruturantes que melhorem a capacidade adaptativa, in-
vestindo em novas unidades de conservação, na boa gestão destas unidades 
e no aumento das estruturas que promovam a conservação e o uso sustentá-
vel em nível de espécie. Além disso, também foi mencionada a necessidade 
de se investir em programas e projetos, se possível permanentes, para apoiar 
ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade, com enfoque na 
adaptação às secas e mudanças climáticas. Outro ponto discutido foi a neces-
sidade de se repensar o sistema de Unidades de Conservação que seja mais 
efi ciente na conservação dos recursos e que seja factível de ser implementa-
do. Por fi m, mencionou-se que, para reduzir a vulnerabilidade da biodiversida-
de da Caatinga, as estratégias propostas são: 1) Geração de Conhecimento, 2) 
Atualização e refi namento do monitoramento do desmatamento da Caatinga, 
3) Implementação das áreas e ações prioritárias para a Caatinga, em nível de 
paisagem e 4) Implementação dos Planos de Ação de Espécies Ameaçadas.

De modo geral, as discussões mostraram que, para algumas temáticas, a 
exemplo da Recuperação de Áreas Degradadas e Desenvolvimento Territorial, 
houve um avanço na geração de informações e de modelos a serem adota-
dos, embora ainda existam lacunas a serem preenchidas, que poderiam ser 
contempladas e/ou priorizadas nos projetos e políticas voltados para o Bioma.



Relatos de experiências
e resumos científi cos
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Resumos apresentados no II sibic

Nessa segunda edição do Simpósio do Bioma Caatinga foi aberto o espaço 
para que os participantes submetessem resumos nas categorias Relatos de 
Experiências e Resumos Científcos, visando divulgar os saberes populares e 
os conhecimentos científi cos gerados com a temática do evento.

Assim, comissão optou pela apresentação dos trabalhos na forma de resumo 
simples, para as duas categorias, como forma de incentivar a participação 
dos diferentes públicos. No total, foram aprovados 272 resumos, dos quais 
29 na forma de relato de experiência e 244 na forma de resumo científi co. 
Nessa última categoria, os trabalhos foram agrupados em sessões temáticas:

- Tecnologia, Fisiologia e Ecologia de Sementes da Caatinga; 97 trabalhos

- Biodiversidade da Caatinga: 113

- Socioeconomia e edução ambiental: 09

- Recursos Naturais: 26



Relatos de Experiências
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O bioma Caatinga no con-
texto da educação do cam-
po
Adlândia do Nascimento Dias1, Jaini Pereira 
Xavier Souza

Resumo

A Educação do Campo, enquanto proposta educacional contextualizada, visa 
trabalhar através de um alinhamento entre questões de nivel global e local, 
fortalecendo as potencialidades e os sujeitos dentro das suas realidades. 
Tratar sobre questões do meio no qual estamos inseridos é essencial, en-
tão tratarmos do bioma Caatinga, vegetação típica predominantemente no 
semiárido brasileiro, e em grande maioria nos estados pertencentes ao nor-
deste, é fundamental. O presente trabalho, resulta do alinhamento de duas 
experiências de âmbito acadêmico e empírico: I- Discussões explanadas nas 
aulas da disciplina de Biodiversidade e Recursos Naturais do Bioma Caa-
tinga, componente curricular do Programa de Pós-graduação em Extensão 
Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco; II- Pela presença 
da refl exão acerca de um modelo de Educação do Campo contextualizada no 
projeto a ser executado no referido programa, que vem abordando também a 
Caatinga. O projeto percursor do presente resumo/relato de experiência, traz 
como temática “Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER e Educação 
do Campo: Uma Análise dos Processos Educativos no Povoado Cazumba 1- 
Senhor do Bonfi m/BA”, uma proposta interdisciplinar, que busca quebrar a vi-
são equivocada de que a Caatinga é um ambiente inabitavel e sem riquezas. 
Polleto (2017), enquanto téorico que pesquisa a Caatinga, aponta que para 
muitos, essa vegetação é um sinônimo de seca, estiagem e miseria, sendo 
este um pensamento equivocado e preconceituoso reforçado pela mídia. É 
uma visão perpetuada historicamente, então a partir do trabalho realizado em 
âmbito local, objetiva-se atingir o global, ou criar alternativas pra isso.

Palavras-chave: educação do campo; Caatinga; interdisciplinaridade.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco, adlandiadias@hotmail.com.
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Trilha ecológica no IF Ser-
tão-PE, Campus Petrolina – 
Zona rural
Elizângela Maria de Souza1, Ipojucan San-
tos de Miranda, Jaermison Silva Nunes, Fa-
bio Freire de Oliveira, Marlon Gomes da Rocha

Resumo

A Caatinga é um bioma tipicamente brasileiro que apresenta uma grande 
biodiversidade tanto na fauna quanto na fl ora, há muitas espécies endêmicas 
dessa região. Ampliar a percepção de estudantes e comunidade em geral, 
em relação à educação ambiental e a necessidade de revitalização e conser-
vação da Caatinga é uma estratégia adequada e possível no atual contexto. 
A trilha ecológica localizada dentro do Campus Petrolina Zona Rural do IF 
Sertão-PE tem 800 metros de comprimento dentro de uma área de preser-
vação de sete hectares, e tem como objetivo disponibilizar um ambiente com 
variedades de espécies de plantas nativas, como meio de visitações, produ-
ções e doações de sementes e mudas para a comunidade interna e exter-
na, objetivando a sensibilização e maiores conhecimentos para preservação 
e orientação do uso sustentável do Bioma Caatinga. No decorrer da trilha, 
visita-se uma área de recuperação e dos pontos de plantas nativas georefe-
renciadas, fi nalizando no CVT (Centro Vocacional Tecnológico de Referência 
em Agroecologia), junto ao banco de sementes e viveiro de mudas. As visita-
ções a trilha foram realizadas entre novembro de 2017 e março de 2018, no 
mesmo período foram produzidas e entregues mudas, como também semen-
tes. Ao todo, 160 alunos e 12 professores dos Ensinos: Fundamental, Médio, 
Subsequente e Superior, participaram das atividades, com durabilidade de 
01h30min. Houve doação de 110 mudas e 364 sementes de várias espécies, 
como mulungu, caraibeira, juazeiro, ingazeira, angico e umburana de cam-
bão. Foi empregada a análise estatística descritiva na avaliação do número 
de visitantes, mudas e sementes.

Palavras-chave: Caatinga; conservação; preservação.

IF Sertão PE Campus Petrolina Zona Rural, elizangela.maria@ifsertao-pe.edu.br.
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Registros fotográticos como 
instrumento de valorização 
da Caatinga no ensino de 
Biologia
Maria Valdeana de Brito, Maria José de 
Brito, Elcimara Alves, Juliana do Nas-
cimento Bendini, Wilia Maura Brito

Resumo

O estágio supervisionado obrigatório é um componente curricular do Curso 
de Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza. A intervenção 
é parte da disciplina e almeja a contextualização das vivências dos estagiá-
rios sendo desenvolvida em escolas do campo do bioma Caatinga. Como na 
ocasião da realização do estágio, o conteúdo didático trabalhado em sala 
de aula foi ecologia, o trabalho de intervenção enfatizou a relação ecológica 
de polinização. Assim, objetivou-se incentivar os alunos de ensino médio, 
por meio de registros fotográfi cos, identifi car a relação entre as plantas da 
Caatinga e seus insetos visitantes, revelando de forma artística a diversidade 
botânica e zoológica da região semiárida no município de Alagoinha do Piauí. 
Dessa maneira, o que permeou toda a atividade foi a promoção de um melhor 
conhecimento quanto a existência das plantas e insetos da Caatinga, facili-
tando e estimulando o ensino de ciências contextualizado. Para tanto, foi lan-
çada em sala de aula a proposta aos alunos e como incentivo um concurso 
de fotos. Os alunos foram sensibilizados quanto à importância da polinização 
para a manutenção das diversas espécies vegetais. Observou-se que 50% 
alunos aderiram a proposta, resultando em 25 fotos. Destas, 20 demonstra-
ram a polinização por abelhas, 5 por borboletas e besouros. Conclui-se que 
os alunos foram sensibilizados quanto à importância da polinização para a 
manutenção das diversas espécies vegetais e que atividades como estas 
são relevantes para a valorização do bioma Caatinga no ensino de ciências.

Palavras-chave: ensino; Semiárido; biodiversidade.

1Universidade Federal do Piauí, valdeanabrito@gmail.com.
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Rede de intercambio de se-
mentes no Ceará: uma ex-
periência para o bem viver 
no Semiárido
José Maria Gomes Vasconcelos, Irapuan Sousa

Resumo

Casas de sementes são um meio de comunidades rurais possuir autonomia 
sobre o tipo de recurso genético vegetal para fi ns de produção de alimento, 
fi toterápicos e preservação da Caatinga. A Rede de Intercâmbio de Semen-
tes (RIS) surgiu com objetivo de organizar e articular as casas de sementes 
para o fortalecimento e autonomia da agricultura camponesa, ainda na dé-
cada de 1980 e consolidou-se em 1991 com sua criação em um cenário de 
seca e escassez de sementes, principalmente de milho e feijão. A Rede é 
composta por 45 instituições governamentais e não governamentais como: 
associações comunitárias, Sindicatos dos trabalhadores Rurais, Projeto Eco-
forte, FBB, Embrapa, Articulação do Semiárido Brasileiro, Caritas Brasileira, 
Articulação Nacional de Agroecologia, Fórum Cearense pela Vida no Semi-
árido e etc. Reuniões bimestrais ocorrem na sede de instituições parceiras 
e reúnem agricultores coordenadores das casas e semente com objetivo de 
planejar, avaliar e monitorar as ações da RIS. Os intercâmbios para troca 
de sementes e saberes ocorrem geralmente por ocasião das celebrações 
de festas de colheitas nos meses de junho e julho nas comunidades rurais. 
Os materiais intercambiados são sementes e mudas crioulas das espécies: 
milho, feijão, fava, plantas medicinais, frutíferas e nativas da Caatinga sob 
ameaça de extinção. A RIS está presente em 50 municípios, com 231 casas 
cadastradas e 5050 agricultores associados sendo uma efi ciente estratégia 
de fortalecimento e empoderamento de agricultores familiares no semiárido.

Palavras-chave: agricultura camponesa; preservação; troca de saberes.

Apoio

Caritas Diocesana de Sobral.

1Caritas Diocesana de Sobral, zmvasconcelos@yahoo.com.br.
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Relato das experiências vi-
venciadas a partir do Está-
gio Supervisionado III re-
alizado no Sindicato dos 
Trabalhadores na Agricul-
tura Familiar da cidade de 
Campo Formoso, BA
Naara de Carvalho Silva Santos1, José Denilson 
da Silva1, Josiane de Souza Carvalho da Silva1, 
Marinalva Batista Pereira1, Renata Passos Maia1

Resumo

O estágio supervisionado possibilita ao discente o convívio com a realidade 
da profi ssão havendo dessa maneira aproximação entre universidade e co-
munidade, proporcionando intercâmbios de saberes, relacionando a teoria 
com a prática. Diante dessa premissa e levando em consideração o papel so-
cial e formador dos sindicatos para os trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
realizamos o estágio supervisionado três no Sintraf, uma entidade que tem 
um trabalho assíduo de assistência técnica e extensão rural com agricultores 
do município de Campo Formoso, BA. Em parceria com esta entidade reali-
zamos ofi cinas e minicursos nas comunidades rurais do referido município, 
com intuito de fortalecer os conhecimentos empíricos que esses agricultores 
possuem, buscamos realizar atividades de convivência com o Semiárido com 
base na Agroecologia. Foram realizadas as seguintes ofi cinas: Horta sus-
pensa, artesanato com materiais recicláveis, construção de canteiros econô-
micos, milho hidropônico e o minicurso de fi toterápicos. Sempre ao término 
do desenvolvimento dessas atividades, os agricultores levavam para suas 
residências os produtos que confeccionavam e a fala de muitos era que iriam 
produzir para vender nas feiras o que tinham aprendido nessa nossa vivên-
cia. O estágio foi de extrema importância para nossa formação pessoal e 
profi ssional, pois nos possibilitou um contato direto com o homem do campo 
e assim tivemos a oportunidade de transmitir para os agricultores conheci-

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfi m, 
cs.naara@hotmail.com.
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mentos por nós adquiridos no decorrer da nossa formação acadêmica, atre-
lando conhecimento acadêmico com a sabedoria popular o que provocou 
mudanças na realidade desses sujeitos, podemos citar a produção de milho 
hidropônico que melhorou a oferta de alimentos para os animais.

Palavras-chave: estágio; sindicato; rural.

Apoio

Sintraf (Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Campo For-
moso, BA), Fetraf-BA (Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 
do Estado da Bahia) e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
Baiano - Campus Senhor do Bonfi m.
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Horta suspensa na escola
José Denilson da Silva, Marinalva Batista Pereira, 
Josiane de Souza Carvalho da Silva, Naara de Car-
valho Silva Santos, Simonica Souza da Silva Lima

Resumo

O trabalho foi desenvolvido com alunos do 6 ano “C” do Colégio Municipal Dr. 
Rômulo Galvão de Poços, situado a nove km do município de Campo Formo-
so. Durante o desenvolvimento foram abordados assuntos referentes à sus-
tentabilidade, agroecologia e hortas, sendo realizadas aulas com alternância 
de teoria e prática nas quais os alunos confeccionaram a horta no ambiente 
escolar, com a contextualização dos conteúdos trabalhados em sala de aula, 
que possibilitou aos mesmos mais aproximação com o trabalho realizado, 
tornando-os mais conscientes em relação à preservação ambiental. Foram 
utilizados materiais recicláveis advindos da própria escola, tais como: paletes 
de madeira e garrafas pet. As hortaliças utilizadas para o plantio foram de 
rápido desenvolvimento, sendo estas: coentro, alface e cebolinha. Utilizou-se 
esterco caprino como fonte de adubação orgânica para o preparo do solo. 
Todo o projeto da horta suspensa ocorreu de forma dinâmica e participativa 
onde se trabalhou a importância do meio ambiente e alimentação saudável. 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), proporcio-
nou a atuação diretamente no ambiente escolar desenvolvendo ações que 
contribuem com uma melhor convivência no local onde estamos inseridos, 
possibilitando conscientizar a população a cuidar do meio ambiente e fazer 
uso de materiais tido como lixo, evitando serem descartados uma vez que 
esses possuem grandes utilidades. Dessa forma, os alunos aprenderam 
na prática temas como os nutrientes do solo, desenvolvimento das plantas, 
importância da irrigação, luminosidade dentre alternativas para produzirem 
suas hortaliças em pequenos espaços.

Palavras-chave: Agroecologia; sustentabilidade; hortaliças.

Apoio

IF Baiano, Campus Senhor do Bonfi m.

1IF Baiano Campus Senhor do Bonfi m, denilsonifbaiano@gmail.com.
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Prêmio BNDES de boas prá-
ticas para sistemas agríco-
las tradicionais
Diego Castro Fonseca1, Judenilton Souza2

Resumo

Comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, do norte do estado da Bahia, 
se reuniram de 23 a 25 de novembro, na comunidade de Fartura, Sento Sé, 
para discutir participação no Prêmio “BNDES de Boas Práticas para Sistemas 
Agrícolas Tradicionais”.O prêmio tem o objetivo de reconhecer “boas práticas 
ligadas à salvaguarda e conservação dinâmica de bens culturais e imateriais 
associados à agrobiodiversidade e à sociobiodiversidade presentes nos Sis-
temas Agrícolas Tradicionais no Brasil”, com informações do edital. Neste en-
contro, os representantes das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, 
optaram por participar do prêmio com a iniciativa do recaatingamento, que 
vem sendo desenvolvida desde 2010 nestas comunidades. O encontro foi 
uma realização do Irpaa com a participação direta das comunidades. O Proje-
to Recaatingamento, que foi iniciado pelo Irpaa, tem o objetivo de fazer o ma-
nejo sustentável da mata nativa e o replantio de espécies nas áreas degra-
dadas, contribuindo para a preservação ambiental e diminuindo os efeitos do 
aquecimento global. Essa ação fortalece e valoriza o modo de vida tradicional 
das comunidades de Fundo de Pasto, que comprovam a possibilidade de se 
viver bem no Semiárido a partir da sua biodiversidade, valorizando a Caatin-
ga em pé. É uma ação pioneira de conservação e recuperação da caatinga 
que fortalece a base de recursos naturais das comunidades. É uma ação de 
recuperação de áreas degradadas com baixo custos de implantação e manu-
tenção por ser realizada em conjunto e com contrapartida das famílias.

Palavras-chave: fundo de pasto; recaatingamento; conservação.

Apoio

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa).

1Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf); 2Universidade do Estado da Bahia  
(Uneb), diego_fonseca@irpaa.org.
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Experiências sobre o uso 
da palma na alimentação 
humana em Poço Redondo, 
Sergipe
Eugênio da Silva Santos, Patrícia Ro-
salba Salvador Moura Costa, Anny 
Kelly Vasconcelos de Oliveira Lima

Resumo

O presente estudo é um relato de experiência de uma ofi cina realizada no 
Assentamento Jacaré-Curituba, que está localizado entre os municípios de 
Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano, uti-
lizando a palma-forrageira como matéria-prima para elaboração de diversas 
receitas do cotidiano. A palma-forrageira foi introduzida no Brasil no fi nal do 
século XIX e tem como origem o México. É a planta mais explorada nas 
zonas áridas e semiáridas do mundo, sendo utilizada na alimentação ani-
mal e humana, na produção de medicamentos, entre outros. Contudo, sua 
real dimensão produtiva ainda não foi plenamente conhecida explorada no 
Nordeste brasileiro. Em consequência, vêm sendo desperdiçadas excelentes 
oportunidades para melhoria dos índices sociais e econômico desse espaço 
geográfi co, mediante a geração de trabalho, renda, oferta de alimentos e pre-
servação ambiental. Para o desenvolvimento da ofi cina, foi preparado o suco 
de palma e uma receita regional: o arrumadinho, utilizando farinha de milho 
(cuscuz), feijão-de-corda, linguiça calabresa, verduras e a palma forrageira. 
Durante a realização da ofi cina foi possível perceber experiências diversifi ca-
das sobre o uso da palma na alimentação humana. Depoimentos como: “Eu 

num sou bicho para comer isso!” foi dito com frequência durante a ofi cina, 
já outros testemunhos apontaram para uma memória do uso da palma na 
alimentação para tempos difíceis de seca e pobreza. A ofi cina apontou para 
aspectos relacionados ao desconhecimento da importância da palma para 
alimentação humana, no entanto possibilitou também uma nova percepção e 
aceitabilidade em relação as potencialidades do uso da cactácea.

Palavras-chave: alimentação humana; palma; Caatinga.

1Universidade Federal de Sergipe/Campus do Sertão, eugenioagro3237@gmail.com.
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Proposta de produção de 
forragem com cana-energia 
no Semiárido
Sizuo Matsuoka, Luis Claudio S. Rubio

Resumo

O Semiárido nordestino enfrenta o grave problema da desertifi cação e, como 
consequência, não apenas a degradação ambiental como a extrema difi cul-
dade de sobrevivência humana. Paradoxalmente, entretanto, a desertifi cação 
é fruto, em grande parte, do manejo inadequado da Caatinga pelo próprio 
sertanejo, ou seja, o pastoreio excessivo pelas criações. A produção efi ciente 
de forragem e de silagem é uma forma de se promover o desenvolvimento 
sustentado da atividade criatória com a reparação da Caatinga e, assim, o 
adequado sustento fi nanceiro e social do sertanejo e seus familiares. A pro-
posta em pauta visa dar uma contribuição a esse propósito com o plantio e 
manejo de cana-energia. Esta é uma nova forma de cana-de-açúcar, caracte-
rizada por apresentar uma biomassa mais elevada, pois tem como base um 
sistema radicular mais vigoroso e rizoma, órgão este que a cana convencio-
nal não possui. Devido a essas duas características, a cana-energia suporta 
melhor a seca e tem capacidade de rebrota maior. A proposta constitui, então, 
fazer a introdução e o plantio experimental de variados clones de cana-ener-
gia com os órgãos de pesquisa e extensão rural, avaliando-se a capacidade 
de produção de biomassa, de rebrote após corte ou pastoreio, e de produção 
de silagem para alimentação durante a estação seca.

Palavras-chave: forragem; silagem; cana-energia.

1Vignis S.A., sizuo.matsuoka@vignis.com.br.
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O uso de fi toterápicos para 
tratamentos de doenças em 
animais no Semiárido baiano
Josiane de Souza Carvalho da Silva, José Denilson 
da Silva, Naara de Carvalho Silva Santos, Marinal-
va Batista Pereira, Simonica Souza da Silva Lima

Resumo

O presente trabalho é referente a um estudo de pesquisa de opinião, cujo 
objetivo foi ampliar o conhecimento sobre utilização de plantas medicinais em 
animais para controle de doenças como bicheira, retenção de placenta, mos-
ca do chifre, diarreia, verminose, piolho, carrapato e gogo das galinhas pelas 
comunidades rurais do município de Campo Formoso, BA, zona fi siográfi ca 
do Piemonte Norte do Itapicuru, área territorial de 6.803, 6 km2, população 
total de 65.137 habitantes, sendo aproximadamente 30% residente na zona 
urbana e 70% na zona rural. Foi realizada uma pesquisa realizada com 100 
agricultores sendo 30 homens e 70 mulheres com faixa etária compreendi-
da entre os 18 a 100 anos de idade, onde todos residem na zona rural do 
referido município. Para a obtenção dos dados optou-se pela utilização de 
questionários semiestruturados e estruturados (questões abertas e fechadas) 
constando de seis perguntas. A utilização de plantas é bastante difundida e a 
transferência do conhecimento etnobotânico segue os padrões de comunida-
des tradicionais, não havendo bloqueios neste processo. Foi contatado que 
as plantas medicinais para esta comunidade representam um fator importante 
para manutenção das condições de saúde dos animais, fazendo parte de um 
saber local preservado. Como resultado, observou-se que 100% da população 
amostrada indicou fazer uso de plantas. Foi observado que os agricultores do 
município de Campo Formoso, BA conhecem e fazem o uso frequente dos 
medicamentos fi toterápicos, e relatam êxito e efi ciência no tratamento.

Palavras-chave: medicamento natural; plantas; população.

Apoio

IF Baiano Campus Senhor do Bonfi m.

1IF Baiano Campus Senhor do Bonfi m, josikat159@hotmail.com.
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Uso de barricadas para a re-
cuperação de área degrada-
da de Caatinga
Ipojucan Santos de Miranda, Elizângela Maria de 
Souza, Fabio Freire de Oliveira, Silver Jonas Alves 
Farfan, Andressa Dayane Pereira da Conceição

Resumo

A erosão é um dos problemas mais graves na escala de degradação, pois na 
maioria das vezes provocam impactos irreversíveis ao meio ambiente. Nas 
regiões semiáridas, os processos erosivos tornam-se preocupantes, já que 
o solo cada vez mais fi ca vulnerável devido a ações humanas além de sua 
fragilidade devido ao seu material pedológico, com solos rasos, cascalhos e 
arenosos. A erosão pode ser provocada por diversos agentes: chuva, vento 
químico, biológico. Aonde os dois primeiros são mais comuns, essas ero-
sões ocorrem devido à falta da cobertura vegetal. Foi conduzida no IF Sertão, 
Campus Petrolina – Zona Rural uma intervenção com o objetivo de recuperar 
um trecho degradado devido às enxurradas, essa área tem uma extensão 
aproximadamente 60 m onde foram feitas 8 barricadas com madeiras e pe-
dras com espaçamentos entre barreiras de 7,5 m. Durante o período chuvoso 
pode-se observar nas barricadas acúmulos de partículas de solo, matéria 
orgânica formando uma nova camada de solo, após um período de 10 dias 
começou a germinar e emergir plantas Catingueira (Caesalpinia pyramida-

lis Tul) e Faveleira (Cnidoscolus phyllacantus) nesse solo que foi barrado. 
Pode-se observar ainda que a velocidade de escoamento da água diminuiu 
com isso reduziu a retirada da camada do solo e possibilitou uma melhor 
infi ltração de água no solo. Pode-se concluir que as barricadas foram funda-
mentais e efi ciente no processo de diminuição da velocidade da enxurrada e 
na recuperação do solo e da vegetação local. Com esse auxílio, começou o 
restabelecimento de um ecossistema que foi degradado.

Palavras-chave: erosão; solo; barricadas.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, ipojucansm@
hotmail.com.
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Implantação de sistemas 
agrofl orestais: a experiência 

da Associação Comunitária 

de Puxadeira localizada na 

cidade de Campo Formoso, 

BA

Alexandro de Jesus Santos1, Naara de Car-
valho Silva Santos2, Ana Márcia de Car-
valho Lima3, Osmar Antonio da Silva Jú-
nior4, Maria Monica de Jesus Santos5

Resumo

O presente trabalho trata de um relato de experiência da implantação de 
quinze unidades de Sistemas Agrofl orestais na comunidade de Puxadeira 
localizada no município de Campo Formoso, BA em parceria com a Lide-
ração (Associação dos líderes comunitários de Campo Formoso, BA) zona 
fi siográfi ca do Piemonte Norte do Itapicuru, área territorial de 6.803, 6 km2, 
população total de 72.137 habitantes, sendo aproximadamente 30% residen-
te na zona urbana e 70% na zona rural. O projeto denominado Mercado de 
Oportunidades está sendo desenvolvido em quatro pilares principais: gestão 
participativa, formação teórica e prática, produção e manejo agrofl orestal. Em 
parceria com a entidade realizamos os seguintes cursos de formação teóri-
ca e prática: implantação de sistemas agrofl orestais, construção de viveiros 
para produção de mudas de espécies nativas, técnicas de propagação vege-
tal, adubação orgânica, tipos de poda e horticultura. Os objetivos dessas ati-
vidades são fortalecer os conhecimentos empíricos que esses agricultores já 
possuem, de forma que assimilem estes conhecimentos as práticas dos sis-
temas agrofl orestais biodiversos para que produzam de forma agroecologica, 
recuperando áreas degradas aliada a produção de alimentos. As formações 
provocaram uma mudança na realidade desses sujeitos visto que os agricul-
tores já estão implantando essas técnicas em suas unidades de produção 
familiar bem como já estão produzindo mudas de espécies nativas no viveiro 

1Universidade Norte do Paraná; 2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano 
Campus Senhor do Bonfi m; 3 Universidade Federal do Recôncavo Baiano; 4 Universidade Fe-
deral de Campina Grande; 5Universidade Estadual da Bahia, sandrosantos_ba@hotmail.com.
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comunitário o que possibilitará a formação dessas agrofl orestas viabilizando 
assim a produção de alimentos para autoconsumo e geração de renda para 
as famílias benefi ciárias visando à soberania e segurança alimentar.

Palavras-chave: agrofl orestas; associação; alimentos.

Apoio

Lideração (Associação dos Lideres Comunitários de Campo Formoso, BA).
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Produção de mudas de fa-
veleira para uso no combate 
ao processo de desertifi ca-
ção com a participação de 
agricultores familiares
Josimar Araújo de Medeiros1

Resumo

A faveleira (Cnidoscolus quercifolius) é endêmica da Caatinga apreciada pelo 
homem e pelos animais. O trabalho é fundamentado na replicação de pes-
quisas do doutorado do autor em São José do Seridó, RN. As mudas foram 
produzidas em sementeira, pelos agricultores, no mês de outubro de 2014. 
Em 2015, foram arrancadas, retirada a maioria das folhas e transplantadas 
numa clareira fl orestal de área de pastoreio. Não foram irrigadas. Por isso, 
as covas foram abertas e o plantio foi realizado após a ocorrência de chuvas. 
Após o plantio, uma camada de pedras foi depositada no entorno para possi-
bilitar retenção de água, propágulos, folhas e partículas transportadas pelas 
chuvas e pelos ventos. Na avaliação realizada em abril de 2016, após a ocor-
rência de chuvas, a taxa de sobrevivência foi de 77%. Ainda constatou-se o 
recrutamento de espécies da vegetação permanente e da temporária para o 
microambiente de plantio do vegetal. Diante desses dados, a Secretaria de 
Meio Ambiente começou a plantar o vegetal usando essa técnica de produ-
ção de mudas e de plantio no campo. Paralelamente, divulgando nas orga-
nizações de trabalhadores rurais. No triênio, 2016-17-18, aproximadamente 
3000 mudas foram plantadas, em clareiras fl orestais, sempre aproveitando a 
umidade das chuvas. Na elaboração do PPA 2018-2021, a ação foi captada 
como política pública municipal.

Palavras-chave: desertifi cação; Caatinga; faveleira.

Apoio

Prefeitura Municipal de São José do Seridó, RN.

1Autor para correspondência: josimarsaojosedoserido@gmail.com.
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Resgate e plantio do umbu-
zeiro na região do Araripe 
Pernambucano

Évio Alves Galindo, Cathylen Almeida Félix Ga-
lindo, Lucas Fernando da Silva Vieira, Jucelân-
dio da Silva Guimarães, Romário Monteiro Horas

Resumo

O umbuzeiro é uma espécie endêmica do bioma Caatinga, que está desapa-
recendo. O objetivo do trabalho foi produzir mudas de umbuzeiro para distri-
buição na região do sertão do Araripe. No período da estiagem, com o auxílio 
do GPS foram demarcadas no Sítio Angico e Agrovila, 18 árvores matrizes 
as quais foram monitoradas até a época de frutifi cação. Os frutos foram co-
letados separadamente e encaminhados para o laboratório de biologia do 
IF-Sertão, Campus Ouricuri, onde foram benefi ciados. Parte das sementes 
foram destinadas à produção de mudas e o restante armazenado em saqui-
nhos de papel em temperatura ambiente. As sementes usadas na produção 
de mudas passaram por um processo de superação de dormência, chamado 
desponte. As avaliações de emergência de plântulas iniciaram aos 11 dias 
e continuaram até os 100 dias. Através dos meios de comunicação (Rádio 
Voluntários da Pátria, site g1.globo.com, blog’s regionais, Jornal GRTV), o 
projeto foi divulgado informando a população sobre a distribuição gratuita 
das mudas. Durante as visitas em campo percebeu-se que existem poucos 
exemplares e a população demonstrou bastante interesse em plantar a espé-
cie nas suas propriedades. Foram distribuídas 200 mudas de umbuzeiro no 
Campus Ouricuri em eventos e no dia a dia, em festa religiosa da cidade e 
na Fazenda Floresta, Parnamirim, PE, o que proporcionou aos discentes bol-
sistas e estagiários atividades coletivas de campo e no viveiro, enfatizando 
assim, a importância da cultura como um patrimônio na região e percebe-se 
a necessidade de que a atividade seja permanente.

Palavras-chave: Spondias tuberosa; georreferenciamento; refl orestamento.

Apoio

Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri.

1Instituto Federal Do Sertão Pernambucano, Campus Ouricuri, evio.galindo@ifsertao-pe.edu.br.
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Produção e plantio de mu-
das de umbuzeiro (Spondias 
tuberosa Arruda), na pers-
pectiva do recaatingamento

Simonica Sousa da Silva Lima, Bruno dos Santos 
Silva, Sonia Regina Fagundes da Silva, José De-
nilson da Silva, Naara de Carvalho Silva Santos

Resumo

Dentre as espécies vegetais da Caatinga o umbuzeiro (Spondias tuberosa 

Arruda) sobressai-se pela relevância, tanto do ponto de vista alimentar, quan-
to pela função ambiental e sociocultural que representa para o Semiárido. 
Aponta grande potencial maximizador contra os impactos de degradação e 
desertifi cação do bioma. Diante do exposto, o presente trabalho teve como 
objetivo produzir e transplantar mudas de umbuzeiro, na perspectiva do reca-
atingamento. O trabalho foi conduzido na Escola Família Agrícola de Antônio 
Gonçalves, contou com a participação de 20 produtores rurais dos municípios 
de Senhor do Bonfi m, Campo Formoso e Antônio Gonçalves, Bahia. Na opor-
tunidade foram apresentados os materiais necessários para a realização da 
prática e confeccionadas as mudas em saquinhos plásticos. Após 4 meses 
da germinação das sementes as mudas foram transplantadas em campo, na 
comunidade rural Grota da Gia, município de Antônio Gonçalves, BA. A área 
onde foram realizados os plantios das mudas está sendo monitorada, para 
melhor pegamento e desenvolvimento das mudas, em que são realizados tra-
tos culturais periodicamente, irrigados a cada 3 dias e feito o monitoramento 
de pragas e doenças, propiciando a sobrevivência da cultura. Diante disso, 
fi ca evidenciado que várias técnicas para a recomposição da vegetação na-
tiva como a confecção e o plantio de mudas muito tem a contribuir, visando 
restaurar a fl ora da Caatinga e diminuir os efeitos dos impactos ambientes.

Palavras-chave: Caatinga; umbu; desertifi cação.

Apoio

Ao Instituto Federal Baiano – Campus Senhor do Bonfi m.

1Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano – Campus Senhor do Bonfi m, 
simonicassl@gmail.com.
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Seleção de leveduras nati-
vas da Caatinga com poten-
cial para fermentação
Ricardo Miranda Maia Nunes, Vanessa Fer-
reira Caldeira, Leonardo Figueiredo Lan-
dim, Adailson Feitoza de Jesus Santos

Resumo

As leveduras fermentadoras ajudam a impulsionar o setor sulcroalcooleiro e 
alimentício no Brasil, convertendo açúcares em álcool através da fermentação 
alcoólica. Os frutos nativos da Caatinga apresentam potencial para o desenvol-
vimento de novos produtos, entre eles bebidas fermentadas. O objetivo deste 
trabalho foi isolar e selecionar leveduras de frutos nativos da Caatinga com 
potencial para processos fermentativos. Foram coletados frutos como umbu, 
caju, licuri, mandacaru e maracujá-da-caatinga, todos em decomposição. As 
amostras foram processadas com água peptonada e diluídas. Em seguida 100 
μL do material processado foi transferido para placas de Petri contendo meio 

YP e incubadas a 30 ºC até o crescimento e desenvolvimento de colônias. As 

colônias foram isoladas e purifi cadas em meio contendo antibióticos. Foram 

analisadas características macro e microscópicas de cada isolado para atestar 

a purifi cação do processo. Os isolados foram testados quanto a capacidade 

fermentativa utilizando diferentes fontes de carbono (glicose, sacarose, mal-

tose e frutose), crescimento em diferentes temperaturas (25 °C, 30 °C, 37 °C, 

45 ºC e 50 °C) e teste de fl oculação. Foram selecionados 56 isolados, dos 

quais MAD17, MAR11, UMB08, tiveram maior capacidade fermentativa com as 

fontes de carbono testadas, exceto para maltose, que apresentou resultados 

negativos em todos os isolados. Para o teste de tolerância à temperatura, o 

isolado MAR11 apresentou crescimento em todas as temperaturas, o teste de 

fl oculação todos os 56 isolados apresentaram resultados positivos. O isolado 

MAR11 foi o que apresentou melhores resultados em todos os testes e poderá 

ser testado em processos fermentativos.

Palavras-chave: leveduras; fermentação; inovação.

Apoio

Laboratórios de Biotecnologia de Microrganismos e Microbiologia do Solo, Uni-

versidade do Estado da Bahia – Bolsas Picin e CNPq.
1Universidade do Estado da Bahia, Campus III, Departamento de Tecnologia e Ciências, ricar-
donunes.12@hotmail.com.
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Importância da cobertura 
vegetal na proteção e con-
servação do solo em área 
de Caatinga
Ipojucan Santos de Miranda, Elizângela Maria de 
Souza, Fabio Freire de Oliveira, Andressa Dayane 
Pereira da Conceição, João Batista Coelho Bagagim

Resumo

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, abrange o norte de Minas 
Gerais e todos os Estados do Nordeste. Conhecida por suas secas intensas e 
plantas xerófi tas, a Caatinga tem uma grande biodiversidade que vem sendo 
degradada. Devido a essas mudanças no bioma a pesquisa foi desenvolvida 
para avaliar a importância da vegetação na proteção do solo e conservação. 
A pesquisa foi conduzida no IF Sertão Campus Petrolina, Zona Rural. As 
avaliações foram realizadas em uma área de 7 hectares sendo subdivididas 
em três áreas Caatinga fechada, área degradada e área de recuperação am-
biental, onde foram avaliadas as seguintes variáveis: temperatura do solo, 
pH, compactação, erosão e matéria orgânica. O resultado das medias dos 
valores obtido em cada fator de observância foram: no item temperatura em 
Caatinga fechada 39,5 ºC; área de recuperação 43,7 ºC e área Degradada 
53,3. Para pH Caatinga fechada 6,21; área de recuperação 6,8 e área De-
gradada 5,4. Os demais itens seguem as normativas do boletim técnico nº 1 
uso de índices de qualidade de solo para avaliação da sustentabilidade em 
sistemas agroecológicos de produção desenvolvida pelo professore de solos 
do IF Sertão. As medias das notas atribuídas para compactação Caatinga 
fechada 9; área de recuperação 8 e área degradada 4,5. Erosão Caatinga 
fechada 10; área de recuperação 10 e área degradada 3,33. Matéria orgânica 
Caatinga fechada 10; área de recuperação 9,5 e área degradada 1,5. Con-
clui-se que a vegetação tem um papel importante na cobertura e proteção do 
solo, onde contribui e infl uencia diversos fatores ambientais.

Palavras-chave: Caatinga; proteção; conservação.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, ipojucansm@
hotmail.com.
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Acesso à tecnologia social 
e a comercialização de pro-
dutos da agricultura familiar
Carlindo Santos Rodrigues1, José de Jesus 
Cruz2, Cristiane Brito Machado3, Fabiana San-
tos da Silva2, Delfran Batista dos Santos4

Resumo

O modelo de agricultura familiar no Semiárido é condicionado pela quanti-
dade e distribuição temporal das chuvas, tornando sua prática ainda mais 
desafi adora, sendo necessárias alternativas de inovação social para armaze-
namento de água da chuva para consumo e produção. Com vista a conhecer 
o efeito do uso da tecnologia social de captação de água da chuva na produ-
ção e comercialização de produtos da agricultura familiar, foi realizado, em 
2017, acompanhamento da comunidade de Pau Branco, município de Riacho 
de Santana, Bahia, que conta com 78 famílias, produzindo mandioca, sorgo, 
milho, feijão, hortaliças, além da criação de bovinos, aves, suínos, caprinos e 
ovinos. O estudo foi construído numa metodologia participativa, com realiza-
ção de ofi cinas e seminários, contextualizados acerca das questões produti-
vas e de comercialização na agricultura familiar, e a prática de experiências 
bem-sucedida no Semiárido com uso de tecnologias sociais. Durante esses 
encontros foram aplicados questionários estruturados com 38 famílias da co-
munidade. A construção das cisternas de produção, proporcionou melhorias 
dos processos produtivos e organização social da comunidade. Junto com 
a tecnologia social, a comunidade recebeu treinamento e orientações para 
acesso a programas de governo, como as compras institucionais de produ-
tos da agricultura familiar. Com isso, o principal canal de comercialização da 
comunidade é a venda para o PAA e PNAE, 79% da produção, 18% comer-
cializados em feiras livres e 3% de outras formas. É notório que o acesso à 
tecnologia social proporciona autonomia na agricultura familiar e melhoria na 
produção e comercialização dos produtos.

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano – Campus Uruçuca; 
2Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano – Campus Bom Jesus 
da Lapa; 3Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano – Catu; 4Insti-
tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano – Campus Serrinha, carlindo.
rodrigues@ifbaiano.edu.br.
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Palavras-chave: cisterna de produção; agricultura camponesa; convivência 
com Semiárido.

Apoio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano; Cen-
tro de Agroecologia no Semiárido (Casa); Comunidade de Pau Branco; Cen-
tro de Tecnologias Sociais do Semiárido.
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O benefi ciamento da man-
dioca e a geração de renda 
na agricultura familiar
Carlindo Santos Rodrigues1, José de Jesus 
Cruz2, Fabiana Santos da Silva2, Cristiane 
Brito Machado3, Delfran Batista dos Santos4

Resumo

Agregar valor ao que produz como forma de incrementar a renda, é um dos 
maiores desafi os para o agricultor familiar. O sucesso da geração de renda 
está condicionado pela sua capacidade em conseguir fazer uma produção 
verticalizada. Objetivando conhecer o efeito da produção verticalizada na 
geração de renda na agricultura familiar, foi realizado, em 2017, o acompa-
nhamento da comunidade de Pau Branco, município de Riacho de Santana 
– Bahia, que conta com 78 famílias e faz o benefi ciamento da mandioca para 
a produção de farinha de mesa, bolos, polvilho etc. O estudo foi construído 
numa metodologia exploratória, com realização de acompanhamento e ob-
servação in loco acerca das questões de benefi ciamento. Durante o período 
de acompanhamento, foram aplicados questionários estruturados com 38 fa-
mílias da comunidade. A intervenção proporcionou melhorias na organização 
produtiva uma vez que foi possível a elaboração de plano de negócios com 
aplicação do método da curva ABC sobre os produtos de maior rentabilidade. 
Isso contribui de forma direta para o aumento da renda, uma vez que conhe-
cido quais produtos agregam maior rentabilidade, estes ganharam destaque 
na produção. Assim houve direcionamento, antes a produção era distribuída 
da seguinte forma: 65% farinha e 35% polvilho, após a produção verticalizada 
e a elaboração de plano de negócio, foi conduzida da seguinte forma: farinha 
40%, polvilho 25% e bolos 35%. A estratégia de verticalização contribuiu para 
direcionamento da produção dos derivados da mandioca, conforme maior 
rentabilidade do produto.

Palavras-chave: empreendimento familiar; campesinato; bioma Caatinga.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano Campus Uruçuca; 2Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano Campus Bom Jesus da Lapa; 
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano Campus Catu; 4Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano Campus Serrinha, carlindo.rodri-
gues@ifbaiano.edu.br.
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Apoio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IF Baiano; Cen-
tro de Agroecologia no Semiárido (Casa); Comunidade de Pau Branco; Cen-
tro de Tecnologias Sociais do Semiárido.
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Assistência técnica na criação 
de caprinos e ovinos no muni-
cípio de Santa Inês Bahia: um 
relato de experiência
Pedro Alves de Jesus, Mariana Silva dos San-
tos, Denner Matos Roma, Jonas de Sou-
za Santos, Tarcizio Vilas Boas Santos Silva

Resumo

A produção de caprinos e ovinos no nordeste brasileiro vem se destacando 
como uma atividade de grande importância cultural, social e econômica, de-
sempenhando um papel crucial no desenvolvimento do semiárido brasileiro. 
Objetivou-se com esse trabalho, relatar a experiência dos autores durante o 
desenvolvimento do projeto de extensão com criadores de caprinos e ovinos 
em assentamentos. O projeto teve duração de sete meses, executado nos As-
sentamentos Marisa Lula da Silva e Natur de Assis, com apoio da Pibiex – Pró-
-Reitoria de Extensão e do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
Baiano Campus Santa Inês, no município de Santa Inês – Bahia, onde utilizou-
-se inovações tecnológicas relacionadas ao manejo reprodutivo, nutricional e 
sanitário dos rebanhos. No primeiro contato com os produtores, foi apresentado 
a metodologia e prazos para a execução do projeto. Nas posteriores visitas 
foram feitos diagnósticos e levantadas as possíveis demandas e peculiarida-
des de cada propriedade. Durante as práticas, os produtores foram orientados 
utilizar o cartão Famacha para o controle de verminose, e manter a limpeza 
das instalações semanalmente. Foi abordada a importância da preservação da 
vegetação nativa da região e incentivando-os na utilização para alimentação 
animal de forma sustentável. Nas práticas do controle reprodutivo realizou-se 
castração de cordeiros e cabritos através de burdizzo, como forma mais correta 
e indicada. Com o desenvolvimento do trabalho nota-se o interesse do produtor 
na busca de informações técnicas a respeito da sua produção, importância e 
efi ciência da assistência técnica no aumento da produtividade.

Palavras-chave: manejo; ovinocaprinocultura; Semiárido.

Apoio

Pibiex e IF Baiano Campus Santa Inês.

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano Campus Santa Inês, pedro_eafsi@
hotmail.com.
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Relato de experiência: horta 
escolar para crianças
Cathylen Almeida Félix Galindo, Évio Alves Ga-
lindo, Josevânia Alencar da Costa, Romário Mon-
teiro Horas, Maria Audijene de Souza Coelho

Resumo

A implantação de hortas em escolas é recomendada por diversos fatores, 
desde a contribuição para uma merenda saudável e ao debate sobre edu-
cação alimentar, até a possibilidade de serem palco para atividades de en-
sino de ciências e educação ambiental. O presente trabalho é um relato da 
experiência da construção de uma horta em um ambiente escolar com uma 
turma de alunos do ensino fundamental e sua professora. Com o objetivo 
de contribuir com a implantação de futuras hortas escolares, demonstramos 
que mesmo mediante desafi os, projetos como o nosso podem ser facilmente 
replicados em qualquer escola e trazem um resultado recompensador nos 
campos pedagógico, social e da saúde. A horta foi desenvolvida na Escoli-
nha Transformar, no município de Ouricuri, PE, por uma professora e quatro 
alunos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri em 
conjunto com professoras da Escolinha e alunos do Infantil I e II. Previamente 
à implantação foram feitas compostagem, biofertilizantes, defensivos natu-
rais. Ainda foi realizada reciclagem de pneus, garrafas pet, pallets e materiais 
encontrados na obra do IF. Implantar hortas escolares não é processo isento 
de desafi os, porém nossa experiência em desenvolver uma horta escolar, no 
entanto, mostra que com criatividade, entusiasmo e dedicação, os desafi os 
podem ser vencidos. Daí a importância da elaboração de atividades práticas 
direcionadas ao público-alvo em questão, que tenham a horta como palco e 
que sejam efetivas em agregar conhecimento e, sobretudo, que sejam praze-
rosas e que promovam curiosidade e entusiasmo nos alunos.

Palavras-chave: conservação do solo; reciclagem; segurança alimentar.

Apoio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuca-
no, Campus Ouricuri.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouri-
curi, cathylen.galindo@ifsertao-pe.edu.br.
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Relato de experiência: vivei-
ro fl orestal do IF Sertão, Ou-

ricuri, PE

Évio Alves Galindo, Antonio Roniwon da Silva, Frans-
cisco Woshington Alves de Souza, Cathylen Almeida 
Félix Galindo, Matheus Jackson Rodrigues Durino

Resumo

O desempenho das mudas no viveiro é importante para o sucesso dos pro-
jetos de implantação de povoamento fl orestais. Uma vez que, o uso de mu-
das de melhor padrão de qualidade resulta no aumento da percentagem de 
sobrevivência, das mesmas, após o plantio. O projeto Resgate do umbuzeiro 
na região do Araripe, mas precisamente no IF-Sertão, campus Ouricuri foi um 
grande incentivador para dar início à implantação de um viveiro fl orestal, com 
intuito de agregar a conservação do bioma Caatinga através da produção 
de espécies nativas da região. Um dos objetivos do projeto foi implantar “O 
viveiro Florestal” para produzir mudas de espécies nativas e então, refl orestar 
a Caatinga da região do Araripe pernambucano. O viveiro foi instalado em um 
local totalmente ensolarado, sendo utilizados sombrites, em detrimento da 
alta insolação em toda a região, o local possui uma área de 8 x 20 m. Foram 
realizadas visitas periódicas na área de Caatinga com o auxílio de um GPS 
para georreferenciar as árvores matrizes, as quais foram marcadas e moni-
toradas até o período de produção de frutos que em seguida foram colhidos 
e encaminhados para o laboratório para o benefi ciamento e avaliação. Como 
resultados alcançados, foram produzidas 300 mudas, as quais mudas de um-
buzeiro, angico e fl amboyant já foram doadas em eventos: Fecou – Feira do 
Comércio de Ouricuri (30); refl orestamento no IF-Sertão Pernambucano (20); 
Campus Santa Maria da Boa Vista (10); Festa do Umbu, que é realizada na 
Fazenda Floresta, município de Parnamirim, PE (20).

Palavras-chave: conservação da Caatinga; nativas da Caatinga; refl oresta-
mento.

Apoio

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambuca-
no, Campus Ouricuri.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Ouri-
curi, evio.galindo@ifsertao-pe.edu.br.
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Escassez e qualidade da 
água no Semiárido
Simonica Sousa da Silva Lima, Jéssica Batis-
ta da Silva, Elizângela Nunes Borges, Jiomar 
Almeida de Araújo, José Denilson da Silva

Resumo

Água é um bem natural de grande importância para a sobrevivência humana. 
No Semiárido baiano, a população ainda sofre com a escassez e qualidade 
de água que tem disponível. Este trabalho relata as experiências obtidas, na 
realização de um minicurso sobre a água, realizado no laboratório de Quími-
ca Analítica do Instituto Federal Baiano – Campus Senhor do Bonfi m, com 
o objetivo de sensibilizar a comunidade para a quantidade e qualidade da 
água, bem como alternativas para reverter o quadro de escassez. O curso foi 
ministrado nos dias 11 e 12 de abril de 2018, para 23 alunos do ensino médio, 
quando alguns parâmetros físico-químicos e microbiológicos da qualidade da 
água foram abordados de forma teórica e prática. Alguns dos saberes passa-
dos aos alunos foram: principais fontes de poluição, variáveis de qualidade 
da água, avaliação através de modelagem da qualidade água de corpos hídri-
cos destinados ao consumo humano e irrigação. Além disso, a realização do 
curso possibilitou que alunos do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias 
obtivessem experiência na docência.

Palavras-chave: potabilidade; escassez; Semiárido.

Apoio

Instituto Federal Baiano, por meio da Pró-reitora de Extensão (Proex).

1IF Baiano – Campus Senhor do Bonfi m, simonicassl@gmail.com.
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Biodiversidade e fauna de 
insetos da Superordem En-
dopterygota na Floresta Na-
cional do Araripe
Lílian Maria Carvalho Ferreira, Shenno-
vy Marllon dos Santos, Ana Beatriz Ale-
xandre Silva, Francisca Rosana de Morais 
Pinto, Leonardo Silvestre Gomes Rocha

Resumo

A diversidade da entomofauna depende do ecossistema em conjunto das 
condições e recursos apresentados, sendo a vegetação determinante na bio-
diversidade dos mesmos, ou seja, a dinâmica populacional dos insetos é al-
tamente infl uenciada pela heterogeneidade em um mesmo habitat. Esta revi-
são foi realizada com o objetivo de verifi car a ocorrência das ordens do grupo 
maior Endopterygota cujas localidades de pesquisa correspondem à área de 
proteção ambiental (APA), encontrada ao longo do território da Floresta Na-
cional do Araripe (Flona). As coletas em pauta foram realizadas por meio da 
instalação de diversas armadilhas, como as McPhail, contendo substâncias à 
base de açúcares como isca atrativa; algumas armadilhas de solo contendo 
formol; e também, bandejas contendo água. Na Chapada do Araripe, das or-
dens pertencentes à superordem Endopterygota foram encontradas Coleop-
tera, Diptera, Hymenoptera e Neuroptera na região, das quais prevalece uma 
maior riqueza de famílias em Diptera e Coleoptera, enquanto que Hymenop-
tera e Neuroptera foram menos diversas. O número dos dípteros foi superior 
em relação às outras ordens, por consequência de serem decompositores da 
matéria orgânica e predadores, sendo representados pela família Drosophili-
dae, a qual apresenta uma maior abundância de indivíduos.

Palavras-chave: entomofauna; biodiversidade; Diptera.

Apoio

BPI/Funcap.

1Universidade Regional do Cariri, lilianmcf@gmail.com.
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Guardião de sementes da 
comunidade de Lagoinha, 
Casa Nova, BA
Emanoel Freitas Amarante, Ricardo Sil-
va Santos, Lizianne de Castro Santos

Resumo

Com o surgimento da comunidade de Lagoinha em 1979, onde a principal 
fonte de renda do pessoal é plantação, principalmente grãos para o seu pró-
prio consumo, como exemplo o feijão e milho. Nessa época não se perdia 
tanta lavoura, mas com as estiagens seguidas, se perdeu muita semente. 
Então no dia 2 de fevereiro de 2014 formou-se na comunidade o banco de 
sementes. O processo de guarda sementes surgiu com a iniciativa da entida-
de Irpaa, mas foi em 2014 e 2015 que a entidade Sasop ajudou a montar a 
estrutura do banco, a entidade já vinha desenvolvendo o projeto de sementes 
crioulas. O jovem Ricardo Santos se tornou guardião de sementes por causa 
de sua história, como o mesmo relata, “através da história da minha família 
e da comunidade que mim ensinaram que as sementes boas são as da nos-
sa terra, e até hoje selecionamos as melhores sementes e guardamos”. O 
trabalho do banco de sementes se dá por meio de um trabalho coletivo. Os 
intercâmbios em outros bancos foram de grande importância para o desen-
volvimento do banco e do guardião. O resultado desse trabalho é um banco 
com diversas variedades de sementes, como exemplo o feijão-rim-de-porco, 
feijão-vargem-roxa, milho-ateto, melancia forrageira e fava. A guarda é feia 
em garrafas PET e tambores e o que se deseja é aumentar o armazenamen-
to de sementes de plantas da Caatinga, para que sejam distribuídas para 
replantio de áreas degradadas.

Palavras-chave: sementes; coletivo; Caatinga.

Apoio

Projeto Pró-Semiárido e Associação dos Pequenos Produtores do Riacho 
Grande.

1Projeto Pró-Semiárido, emanoelfreitas@car.ba.gov.br.
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Reduzir o desperdício de ali-
mentos: desenvolvendo uma 
prática educativa no Colégio 
Estadual Senhor do Bonfi m
Renata Passos Maia, Marcos Olivei-
ra da Silva, Airam Oliveira Santos

Resumo

Reduzir o desperdício de alimentos é uma das grandes tarefas da sociedade 
para conseguir a segurança alimentar. Segundo a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o mundo perde e/ou desper-
diça 1/3 do que é produzido diariamente. Dentre as formas de desperdício, 
destaca-se o descarte no lixo de partes de alimentos que poderiam ser apro-
veitados na alimentação e que possuem grande valor nutricional, tornando-os 
uma importante fonte de combate à insegurança alimentar no mundo. Dessa 
forma, faz-se necessário pensar em alternativas que reduzam o desperdício 
dos alimentos que são produzidos. Com o objetivo de conscientizar a comuni-
dade escolar do Colégio Estadual Senhor do Bonfi m, sobre o desperdício de 
alimentos que poderiam ser aproveitados na alimentação, foi desenvolvido 
pelos bolsistas uma ofi cina culinária com sobras de alimentos que seriam 
descartados no lixo como o bolo de sobras de milho, suco das cascas do 
umbu. A atividade consistiu no levantamento do que é jogado ao lixo pelo co-
légio na produção da merenda escolar e, posteriormente, pesquisa de recei-
tas culinárias que aproveitassem ao máximo o que era desperdiçado. Feito 
isso, os bolsistas lançaram a proposta da ofi cina. Com a realização da mes-
ma, foi possível perceber que o desperdício de alimento pode ser evitado por 
meio de ações educativas, valorizando os alimentos alternativos da Caatinga 
que por sua vez são ricos em nutrientes e, também, amenizam um dos princi-
pais problemas na escola que é o descarte excessivo de restos alimentares, 
sendo assim notória a redução signifi cativa dos mesmos.

Palavras-chave: segurança alimentar; ofi cina culinária; reaproveitamento de 
alimentos.

Apoio

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano – Campus Se-
nhor do Bonfi m, por meio do Programa Institucional de bolsas de iniciação a 
docência (Pibid).
1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Senhor do Bonfi m, Autor 
para correspondência: renymaia08@hotmail.com.
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Estado da arte da biodiver-
sidade da Superordem Poly-
neoptera na Floresta Nacio-
nal do Araripe
Lílian Maria Carvalho Ferreira, Shennovy Marllon 
dos Santos, Natan Oliveira Lima, Fernanda Sou-
sa das Neves, Leonardo Silvestre Gomes Rocha 

Resumo

O grupo Polyneoptera é uma superordem de Hexápoda geralmente carac-
terizados pelos indivíduos que fl exionam as asas e as dobram sobre o cor-
po, com exceção de Plecoptera todos são hemimetábolos. Esse trabalho foi 
realizado com o objetivo de verifi car a ocorrência das ordens de Hexápoda 
pertencentes a superordem Polyneoptera a partir de trabalhos realizados na 
Floresta Nacional do Araripe. Essa revisão teve por base trabalhos realizados 
ente 2009 e 2016, em locais compreendidos ao longo do território da Chapa-
da do Araripe. As coletas foram realizadas por meio da instalação de diver-
sas armadilhas, como as McPhail, contendo substâncias à base de açúcares 
como isca atrativa; algumas armadilhas de solo contendo formol, e também, 
bandejas, principalmente na cor amarela, contendo água. Sendo assim, foi 
possível constatar a presenças das seguintes ordens pertencentes: a Poly-
neoptera, Blattodea com 1 família e cerca de 510 indivíduos; Orthoptera com 
6 famílias e 1175 indivíduos coletados; Isoptera com 1 família e 56 indivíduos 
coletados e Dermaptera com 1 família e um total de 36 indivíduos. A ordem 
Orthoptera aparece com mais frequência nos trabalhos, além de conter o 
maior número de famílias identifi cadas na Chapada do Araripe. Isso está for-
temente relacionado com os fatores ambientais dessa região, assim como a 
ação do homem sobre essas áreas.

Palavras-chave: diversidade; entomofauna; Hexápoda.

Apoio

BPI/Funcap.

1Universidade Regional do Cariri, lilianmcf@gmail.com.
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Perfi l comportamental de 
cabras em pastejo na Caa-
tinga do Sertão sergipano
Márcia Ferreira Neri, Erika Santos Dórea, Fábio 
Luiz de Oliveira, Angela Cristina Dias Ferreira 

Resumo

O objetivo deste trabalho foi conhecer o perfi l comportamental de cabras, ao 
longo do dia, em pastejo num fragmento de Caatinga. O experimento ocorreu 
nas estações seca (de maio a agosto) e chuvosa (de setembro a abril) de 
2017, numa área de 4,6 hectares, em Porto da Folha, SE. Foram avaliadas 
6 cabras, sem raças defi nidas, com peso médio de 22 Kg e 1 ano de idade. 
Por meio da observação focal durante a manhã (8h às 12h) e à tarde (12h às 
16h), a cada 5 minutos foram registrados, em etogramas, comportamentos 
como: ruminação, deslocamento, consumo de água, ócio, interação social e 
alimentação. Os dados foram tabulados no Excel e aplicado o teste Kruskal-
-Wallis com 5% de signifi cância. No período chuvoso, pela manhã, as cabras 
permaneceram mais tempo se alimentando (41,5%), sendo o deslocamento a 
segunda atividade mais realizada (34,8%), resultado da busca por melhores 
sítios de pastejo. Na manhã e à tarde, a ruminação foi menos ocorrente que 
alimentação, deslocamento e ócio, visando maximizar o consumo durante o 
dia. Na estação seca, período de menor produção de forragem, a redução do 
consumo atingiu os 31,33%. Observou-se, também, maior ingestão de água 
(1,02%) correspondendo à menor oferta via alimentação. Das 12h às 14h, o 
ócio representou 50,68% das atividades, contra 42,64% no chuvoso, devido 
às elevadas temperaturas. Houve, também, menor interação social (1,8%). O 
perfi l comportamental dos animais variou ao longo das estações do ano. Os 
mesmos, não apresentaram comportamento uniforme ao longo do dia.

Palavras-chave: comportamento ingestivo de caprinos; uso de pastagem 
nativa; pastejo na Caatinga.

1Universidade Federal de Sergipe, erikadorea655@hotmail.com.
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Apicultura: a experiência de 
começar a criar abelhas em 
meio a seca severa
Daniela Barbosa Andrade Rodrigues1, Antônio Car-
los de Montes2, Terezinha de Jesus Barbosa1, Cláu-
dio Baltazar Silva Dias1, Pedro Carlos Gama da Silva3

Resumo

Esta pesquisa de campo foi realizada em Moreilândia, PE, no mestrado em 
Extensão Rural da Univasf. Foi relatada a experiência do produtor Antônio 
Carlos de Montes que, mesmo diante da seca severa que assola o Nordeste 
desde 2012, resolveu se dedicar à apicultura. Antônio trabalhou como corta-
dor de cana-de-açúcar em São Paulo, mas voltou a sua cidade natal e bus-
cou novo trabalho, tornando-se apicultor em 2012. Nessa época, a queda na 
produção de mel passou de 1.753 t, em 2011 para 276 t, em 2012, segundo 
o IBGE. Ele relata que sentiu os efeitos da seca como outros apicultores, por 
isso decidiu se “profi ssionalizar e estudar”. Ao ser questionado sobre o que 
o motivou a ser apicultor a resposta foi objetiva: “porque a apicultura é uma 
das atividades que preserva a natureza e porque na agricultura é uma das 
atividades mais rentáveis”. Falou da importância de preservar as abelhas e a 
vegetação nativas, e de plantar mudas de aroeira e baraúna. Começou a criar 
abelhas nativas Mandaçaia, Jatí e a Manduri, para contribuir com a biodiver-
sidade. Sua produção cresceu, na contramão do que acontecia no território, 
produzindo o total de 450 kg em 2014, 650 kg em 2015, 1.100 kg em 2016 e 
1.650 kg em 2017. Com a volta das chuvas este ano, ele obteve uma produ-
tividade média de 50 kg/colmeia e produziu 2.200 kg de mel, até o momento. 
Antônio defende que “a apicultura profi ssional é possível, tudo é manejo” e 
sua produção em 2018 certamente será maior.

Palavras-chave: apicultura; seca severa; biodiversidade.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Associação dos Apicultores de Moreilândia; 
3Embrapa Semiárido, daniela.rodrigues@codevasf.gov.br.
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Germinação de sementes 
de Handroanthus spon-
giosus submetidas a 
diferentes condições de 
descongelamento após 
crioconservação

Sara de Souza Alencar1, Jasmine Novaes Tavares 
Freire1, Raquel Araujo Gomes3, Marcelo do 
Nascimento Araujo2, Bárbara França Dantas2

Resumo

O armazenamento adequado das sementes é necessário para a manutenção 
de sua qualidade fi siológica. A crioconservação é um dos métodos, que 
consiste no armazenamento das sementes em nitrogênio líquido (-196 ºC). A 
busca pelo armazenamento efi caz de sementes de Handroanthus spongiosus 
Rizzini (ipê-cascudo), uma espécie ameaçada nativa Caatinga, é primordial. 
Objetivou-se neste trabalho ajustar a técnica de descongelamento de sementes 
de H. spongiosus congeladas em nitrogênio líquido durante 72 horas. Após 
esse período foram testados vários métodos de descongelamento das 
sementes: 5 horas em temperatura ambiente (5A); 1 hora no freezer, 3 horas 
na geladeira e 1 hora em ambiente (1F3G1A); 4 horas na geladeira, 1 hora 
em ambiente (4G1A); 8 horas no freezer, 48 horas na geladeira e 1hora em 
ambiente (8F48G1A). Após descongelamento das sementes, estas e aquelas 
recém-colhidas e não congeladas, foram submetidas ao teste de germinação 
em delineamento inteiramente casualizado. As sementes foram semeadas 
em papel germitest umedecido com água, e colocadas para germinar a 25 °C 
constantes, realizando contagens de germinação após 14 dias. As sementes 
submetidas aos descongelamentos mais lentos (4G1A; 8F48G1A) obtiveram 
melhor germinação (P<0,001), do que as demais. As sementes submetidas 

1Universidade Estadual de Pernambuco- UPE; 2Embrapa Semiárido; 3Universidade Federal do 

Vale do São Francisco- Univasf; saraa18@outlook.com.



283DOCUMENTOS 287

ao descongelamento 4G1A, apresentaram germinação mais alta até que 
as sementes recém-colhidas e não congeladas. Portanto, conclui-se que o 
descongelamento com 4 horas em geladeira e 1 na temperatura ambiente, 
é a mais adequada para garantir a melhor germinação das sementes de H. 

spongiosus criopreservadas.

Palavras-chave: crioconcervação; recursos fl orestais; germinação.

Apoio

CNPq e Capes.
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Como estimar limites de 
tolerância aos estresses 
abióticos em sementes 
florestais da Caatinga?
Bárbara França Dantas1, Charlotte Seal2

Resumo

Diante das previsões de mudanças climáticas, é importante determinar os 
regimes térmicos e hídricos necessários e os limitantes à germinação de 
sementes em áreas de maior vulnerabilidade. A resposta de sementes à 
temperatura é caracterizada pelas temperaturas ótima, teto (máxima) ou base 
(mínima). As sementes respondem ao potencial osmótico (ψo) do substrato, 

de 0 MPa até oψo base. A taxa de germinação (medida de velocidade), 

diferentemente da porcentagem, tem relação linear com a temperatura e ψo 

facilitando a determinação dos pontos ótimos e limitantes para a germinação 

das sementes. Este trabalho objetivou avaliar quatro modelos baseados 

no conceito de tempo térmico (θT) e tempo hídrico (θH) requerido para a 

germinação de sementes de diversas espécies da Caatinga e determinar os 

limites de tolerância destas sementes a condições ambientais de estresse. 

As sementes coletadas em área de Caatinga foram colocadas para germinar 

em diferentes temperaturas e potenciais osmóticos. A avaliação de protrusão 

radicular permitiu gerar curvas de germinação ao longo do tempo, ajustadas 

ao modelo sigmoide de Boltzmann. Foi calculado o θT e θH utilizando-se 

três métodos gráfi cos (GR50, MASS e MOGS) e probit repetitivo (PR). Em 

relação à temperatura método de PR estimou adequadamente os limites 

térmicos, no entanto, subestimou o limite osmótico das sementes. O método 

utilizando a taxa de germinação de 50% das sementes (GR50) foi mais 

efi ciente e simples que os demais métodos gráfi cos baseados nos percentis 

de 10 a 90% de germinação máxima das sementes (MOGS) ou de sementes 

semeadas (MASS).

Palavras-chave: aroeira-do-sertão; catingueira-verdadeira; angico-de-

caroço.

Apoio

Embrapa e Defra.

1Embrapa Semiárido; 2Kew, barbara.dantas@embrapa.br.
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Biometria de sementes de 
Amburana cearensis para 
estudos de divergência 
genética
Francival Cardoso Felix1, Josenilda Aprígio Dantas 
de Medeiros 1, Cibele dos Santos Ferrari1, Mauro 
Vasconcelos Pacheco1, Salvador Barros Torres2

Resumo

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. é uma espécie arbórea nativa da 
Caatinga, usada com diversas fi nalidades no Semiárido nordestino e possui 
alto interesse socioeconômico. Por isso, fazem-se necessários estudos 
populacionais de divergência genética, dentre eles, os trabalhos com 
marcadores morfométricos de frutos e sementes podem ser empregados. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a divergência genética entre 
populações de A. cearensis por meio da biometria de sementes. Para isso, 
realizou-se a biometria (comprimento, largura e espessura) de 100 sementes 
provenientes de cinco populações dos estados da Paraíba (PB1, PB2, PB3), 
Pernambuco (PE) e Bahia (BA). Procedeu-se as análises de matriz e de 
distância Euclidiana entre as populações para a geração de dendrograma 
hierárquico, bem como análise multivariada de componentes principais. 
O agrupamento das populações demostrou a formação de três grupos 
correspondentes aos Estados de origem das populações, grupo I (PB1, 
PB2, PB3), II (BA) e III (PE) ao nível de corte de 70%, sendo as populações 
PB1 e PB2 mais próximas (3,391), e PB2 e BA (8,713) as mais distantes. 
Os componentes principais 1 e 2 fornecem informações de distribuição 
dos dados dentro das populações e são capazes de explicar 86% da sua 
variação total. Os caracteres biométricos de comprimento (75%) e espessura 
(82%) foram aqueles que mais contribuíram para a variação observada nas 
sementes desta espécie. Portanto, a biometria de sementes de A. cearensis 

fornece informações importantes para estudos de divergência genética entre 
populações.

Palavras-chave: Caatinga; análise multivariada; distância Euclidiana.

1Uiversidade Federal do Rio Grande do Norte; 2Universidade Federal Rural do Semiarido, 
francival007@gmail.com.
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Apoio

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte 
(FAPERN), pelo apoio à pesquisa e concessão de bolsas aos pesquisadores 
envolvidos.
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Curva de absorção de água e 
efeito da pré embebição com 
stimulate em sementes de 
juazeiro (Ziziphus joazeiro 
Mart.)
Darlan de Jesus Marcelino, Lucas Silva Rios, 
Adriana Dos Santos Ferreira Nunes, Carine 
Feitosa Xavier, Maria Herbenia Lima Cruz Santos

Resumo

O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) é uma árvore de grande importância para 
a Caatinga. No entanto, as sementes utilizadas na propagação apresentam 
impedimentos para absorção de água, difi cultando a germinação. Objetivou-
se neste trabalho determinar o tempo de embebição das sementes de 
juazeiro e avaliar o efeito da pré embebição com Stimulate® no desempenho 
da emergência. Inicialmente foram utilizadas 144 sementes escarifi cadas 
com lixa d’água (SEL), separadas em quatro amostras com 36 sementes e 
dispostas em gerbox sobre duas camadas de papel umedecidos com água 
destilada (H2Od) e pesadas de 2 em 2 horas durante 2,5 dias. Posteriormente 
foi avaliado o efeito do Stimulate: T1: sementes intactas; T2: SEL e embebidas 
em H2Od; T3: SEL e embebidas em Solução com 50 mg de Stimulate; T4: SEL 
e embebidas em 100 mg de Stimulate®; T5: SEL e embebidas em 200 mg de 
Stimulate; T6: SEL e embebidas em 300 mg de Stimulate®. O delineamento 
foi inteiramente casualizado. Em seguida foi realizada a semeadura em casa 
de vegetação e avaliou-se até 45 dias: percentual de emergência (E%); 
tempo médio de emergência (TME); velocidade de emergência (VE); índice 
de velocidade de emergência (IVE). O tempo de embebição das sementes de 
juazeiro é de aproximadamente 36 horas. Para variáveis TME e VE apenas o 
tratamento controle diferiu signifi cativamente dos demais tratamentos. Na E% 
apenas o T4 não diferiu signifi cativamente do T1. Para variável IVE o T2 e T4 
não demostraram diferença estatística do tratamento controle. O Stimulate® 
não contribuiu coma emergência.

1Universidade do Estado da Bahia, darlankaimbe2@hotmail.com.
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Palavras-chave: produção de mudas; reguladores vegetais; plantas da 
Caatinga.

Apoio

Picin/Uneb e Fapesb/IC.
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Germinação de sementes 
de Anadenanthera colubrina 
submetidas a diferentes con-
dições de congelamento e 
descongelamento
Jasmine Novaes Tavares Freire1, Sara de Souza 
Alencar1, Janete Rodrigues Matias2, Fabrício 
Francisco Santos da Silva 3, Bárbara França Dantas4

Resumo

As plantas da espécie Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan são 
comumente encontradas na Caatinga e na Mata semidecídua. Apresentam 
ótimo aproveitamento de forragem, além de ser usada na prática de fi toterapia 
e na indústria madeireira. Ao considerar a importância dessa espécie para 
a manutenção da biodiversidade do bioma Caatinga, faz-se necessário a 
conservação dos recursos genéticos dessa semente através da técnica de 
crioconservação. Objetivou-se ajustar a técnica de descongelamento de 
sementes de A. colubrina conservadas em nitrogênio líquido. Utilizaram-
se cinco condições de descongelamento rápido e lento, após 72 horas em 
nitrogênio líquido (-196ºC): 1) 5 horas ambiente (5A); 2) 1 hora freezer, 3 horas 
geladeira, 1 hora ambiente (1F3G1A); 3) 4 horas geladeira, 1 hora ambiente 
(4G1A); 4) 8 horas freezer, 48 horas geladeira, 1 hora ambiente (8F48G1A); 
5) recém-colhidas não congeladas (NC). As sementes, correspondentes ao 
mesmo lote, foram submetidas ao teste de germinação em quatro repetições 
de 50 sementes, distribuídas em rolo de três folhas de papel germitest, 
umedecidas com água destilada com volume equivalente a 2,5 o seu peso e 
mantidos a 25 ºC durante 10 dias. A análise estatística dos resultados foi feita 
através do programa Agrostat. Os métodos de descongelamento resultaram 
em porcentagens de germinação acima de 90% e o descongelamento lento 
(8F48G1A) das sementes induziu porcentagem de germinação 97% e 91,5% 
de plântulas normais, maior que das sementes recém-colhidas, equivalente 
a 93,5% e 90%, respectivamente. Conclui-se que o descongelamento lento 

1Universidade de Pernambuco; 2Universidade Federal Rural do Semi-Árido; 3Universidade 
Estadual de Feira de Santana; 4Embrapa Semiárido, jasminenovaes@hotmail.com.
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com aumento gradativo da temperatura é o melhor método utilizado para a 
germinação das sementes de Anadenanthera colubrina.

Palavras-chave: crioconservação; recursos fl orestais; descongelamento.

Apoio

CNPq, Capes.
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Qualidade fisiológica de 
sementes de ipê-rosa 
submetida à secagem em 
estufa
Júlio César de Almeida Silva, Débora 
Teresa da Rocha Gomes Ferreira, Caroline 
Marques Rodrigues, Edilma Pereira 
Gonçalves, Diva Silva Queiroz Cordeiro 

Resumo

O ipê-rosa, Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos, espécie 
utilizada na arborização, produção de móveis e medicina popular. A redução 
do teor de água das sementes atua diretamente na diminuição do metabolismo 
sem haver perda da qualidade fi siológica. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o efeito da secagem das sementes sobre a qualidade fi siológica de ipê-rosa. 
Os frutos foram coletados em Garanhuns e benefi ciados no laboratório de 
análises de sementes. O experimento foi constituído de 6 tratamentos (0, 24, 
48, 72, 96 e 120 horas de secagem em estufa de circulação de ar forçada a 
35 ºC). Para avaliar tempo de secagem nas sementes foram realizados os 
seguintes testes: teor de água, condutividade elétrica, porcentagem e índice 
de velocidade de germinação, comprimento e massa seca das plântulas, 
sendo utilizado o delineamento inteiramente casualizado com seis períodos 
de secagens e quatro repetições de 25 sementes. Inicialmente as sementes 
se encontravam com 6,7% de teor de água, ocorrendo uma rápida redução 
com 24 horas de secagem e lenta a partir desse período. Quando avaliados 
a condutividade elétrica, germinação, índice de velocidade de germinação, 
comprimento de parte aérea e raiz e massa seca de parte aérea, observou 
que a secagem por diferentes períodos não alterou a qualidade fi siológica 
das sementes. Assim a secagem das sementes de H. impetiginosus (Mart. ex 
DC.) Mattos pode ser realizada pelo método de estufa com circulação de ar a 
35 ºC até 120 horas sem alteração da sua qualidade fi siológica.

Palavras-chave: vigor; germinação; período de secagem.

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, Autor para 
correspondência: julioifpe@hotmail.com.
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Apoio

Laboratório de Análise de Sementes (LAS); Centro Laboratorial de Apoio à 
Pesquisa da Unidade Acadêmica de Garanhuns (CENLAG) da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE 
– UAG) e Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco (Facepe).
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Teste de condutividade 
elétrica para avaliação 
do vigor de sementes de 
Amburana cearensis A. C. 
Smith armazenadas em 
diferentes lotes
Marcos Vinícius Miranda Marcos Aguilar1, 
Tarlei Aparecido Santos1, Mônica Taires 
Rodrigues da Siva1, Gesiane Simara 
Barbosa1, Bárbara França Dantas2

Resumo

A avaliação do vigor de sementes serve como complemento às informações 
geradas no teste de germinação. Assim, vários procedimentos podem ser 
utilizados para esse fi m, como exemplo, o teste de condutividade elétrica 
da solução de embebição das sementes. Esse teste é considerado um 
método efi ciente, além de apresentar facilidade de execução. Neste contexto, 
objetivou-se analisar a condutividade elétrica em sementes armazenadas de 
umburana-de-cheiro (Amburana cearensis A. C. Smith) armazenadas para 
determinação da qualidade fi siológica. Os lotes de sementes utilizados neste 
experimento foram coletadas entre 2009 a 2017, e armazenadas em sacos 
de panos em câmara fria à 10 °C até o início de 2018. As amostras foram 
pesadas, colocadas em recipientes contendo 75 mL de água destilada, 
e mantidas no germinador a 25 °C durante 24 horas. Posteriormente, 
os recipientes foram agitados por 10 segundos, e realizou-se a leitura da 
condutividade elétrica na solução com condutivímetro. As análises de 
variância foram realizadas segundo o delineamento em blocos ao acaso, 
com quatro repetições. Os resultados foram submetidos ao método de Scott-
Knott para o agrupamento de médias. Foi possível observar que os maiores 
valores de condutividade elétrica foram encontrados no lote referente ao ano 
2009, sendo classifi cado como o lote de pior qualidade, pois na medida que o 
valor da condutividade elétrica aumenta, menor é o vigor das sementes. Esse 

1Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus 
Salinas; 2Universidade do Estado da Bahia – Uneb, Autor para correspondência: 
aguilarmarcos2009@hotmail.com.
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aumento da condutividade elétrica do exsudato ocorre devido aos genótipos 
seguirem a tendência de perda na qualidade fi siológica em sementes com 
maior tempo de armazenamento.

Palavras-chave: conservação; sementes fl orestais; vigor.

Apoio

Embrapa Semiárido, IFNMG – Campus Salinas.
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Avaliação do vigor de lotes 
armazenados de sementes 
de aroeira-do-sertão por meio 
do teste de condutividade 
elétrica
Mônica Taires Rodrigues da Silva, Tarlei Aparecido 
Santos, Marcos Vinícius Miranda Aguilar, Gesiane 
Simara Barbosa, Bárbara França Dantas2

Resumo

O vigor das sementes pode ser avaliado através do teste de condutividade 
elétrica por meio da embebição das sementes. Assim, o trabalho teve como 
objetivo avaliar o vigor de sementes de (Myracrodruon urundeuva Allemão) por 
meio do teste de condutividade elétrica. As sementes foram coletadas entre 
2007 a 2017 nas localidades de Jutaí e Uruás, localizados em Pernambuco, 
e armazenadas em sacos de pano em câmara fria a 10 °C até o início de 
2018. As sementes foram pesadas e colocadas em recipientes contendo 75 
mL de água destilada, e mantidas no germinador a 25 °C durante 24 horas. 
Posteriormente, com um condutivímetro realizou-se a leitura da condutividade 
elétrica das sementes. As análises de variância foram realizadas por meio de 
um delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os resultados 
obtidos foram submetidos ao teste de Scott-Knott para o agrupamento de 
médias. Foi possível observar que para a localidade de Jutaí os maiores 
valores de condutividade elétrica foram encontrados no lote referente ao ano 
de 2013, e para Uruás no lote de 2014. Com isso, os lotes foram considerados 
de baixa qualidade, uma vez que o maior valor de condutividade elétrica 
resulta em menor vigor das sementes e consequentemente em uma menor 
taxa de germinação. Os altos valores de condutividade elétrica podem estar 
relacionados com agenética da matriz da qual foram coletadas, bem como, 
com as condições de armazenamento, tornado as sementes mais sensíveis ao 
estresse e consequentemente menos vigorosas.

Palavras-chave: germinação; qualidade da semente; vigor.

Apoio

Embrapa Semiárido.

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais; 2Embrapa Semiárido, Autor para correspondência: 
monicataires@gmail.com.
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Teste de condutividade elé-
trica para avaliação do vigor 
de sementes armazenadas 
de angico-branco
Tarlei Aparecido Santos1, Marcos Vinícius Miranda 
Aguilar1, Mônica Taires Rodrigues da Silva1, 
Gesiane Simara Barbosa1, Bárbara França Dantas2

Resumo

O teste de condutividade elétrica em solução de embebição é um método 
rápido, apresenta resultados consistentes para avaliação do vigor de 
sementes, e serve como informações complementares para avaliação da 
qualidade fi siológica de sementes. Neste contexto, objetivo deste trabalho foi 
avaliar o vigor de sementes de angico-branco (Anadenanthera colubrina (Vell.) 
Brenan), através do teste de condutividade elétrica em lotes armazenados 
ao longo de 6 anos. As sementes utilizadas no teste foram coletadas entre 
os anos de 2012 a 2017 nas localidades de Jutaí e Uruás em Pernambuco, 
os lotes não receberam nenhum tipo de tratamento, foram armazenados em 
sacos de panos em câmara fria à 10°C até o início de 2018. Para realização 
do teste, 200 sementes de cada lote foram separadas, pesadas e colocadas 
em recipientes contendo 75 mL de água destilada, e mantidas no germinador 
a 25 °C durante 24 horas. Depois disso, a condutividade elétrica da solução de 
embebição das sementes foi medida. Os resultados obtidos foram submetidos 
ao teste de Scott-Knott para o agrupamento de médias, com o delineamento 
inteiramente ao acaso, com quatro repetições. Observou-se que os lotes dos 
anos de 2012, 2016 e 2015, apresentaram valores maiores de condutividade 
elétrica, classifi cados como os de pior qualidade, e os lotes referentes aos anos 
de 2013, 2014 e 2017 apresentaram os menores valores. Esses resultados 
estão relacionados diretamente com a integridade das membranas celulares, 
visto que as sementes com maior tempo de armazenamento apresentaram 
tendência de perda na qualidade fi siológica.

Palavras-chave: angico; sementes fl orestais; vigor.

1Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas; 2 Embrapa Semiárido, 
tarleyengfl orestal@gmail.com.
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Efeito dos ciclos de hidra-
tação e desidratação em se-
mentes de diferentes lotes 
de Aspidosperma pyrifolium 
Mart.
Katiane da Conceição Santos1, Barbara França 
Dantas1,2

Resumo

Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro) é uma espécie arbórea da família 
Apocynacea da Caatinga. Devido aos eventos irregulares e esparsos 
de precipitação, as sementes podem ser submetidas a uma hidratação 
descontínua antes de conseguirem germinar e se estabelecer. Assim, o 
objetivo do presente estudo foi avaliar se os ciclos de hidratação e desidratação 
(HD) infl uenciam na germinação de sementes. Lotes de sementes de pereiro 
de diferentes safras de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 foram submetidas a 0, 
1, 2 e 3 ciclos de hidratação durante 9 horas (X), 29 horas (Y) e 40 (Z) horas, 
seguida de desidratação até peso inicial. Após os ciclos de HD, as sementes 
foram semeadas (4 repetições de 20 sementes) em papel toalha e mantidas 
em câmaras de germinação a 30 °C e 12 horas de fotoperíodo. A germinação 
aumentou ao longo dos anos, com média de 7,5±5% em 2012 e 95±2% em 
2017, sem o pré-tratamento com HD. Essa espécie pode ser armazenada até 
dois anos, já com três anos de armazenamento a viabilidade reduz mais da 
metade 44±5,88%, sem passar pelos ciclos. Estatisticamente há diferença na 
interação tempo, ciclo e ano, e entre cada um deles (p<0.01). De forma geral, 
a HD não favoreceu o aumento da germinação, porém nas sementes de 
2017, submetidas a um ciclo HD com 29 horas (Y) de hidratação obtiveram 
97,5±5% de germinação. Estatisticamente a interação ciclo e tempo não teve 
diferença p=0.08. Dessa forma, os ciclos não infl uenciaram na germinação do 
pereiro, sendo assim a espécie não possui memória hídrica.

Palavras-chave: arbórea; Caatinga; hidratação descontínua.

Apoio
Embrapa, Capes, Uneb.

1Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Laboratório de Fisiologia de Sementes; 
2Embrapa Semiárido, Laboratório de Análise de Sementes, Petrolina, PE, Brasil, Autor para 
correspondência: katianebioita@gmail.com.
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Efeito do estresse salino no 
processo germinativo de 
sementes de Melocactus 
zehntneri (Britton & Rose) 
Luetzelb. (Cactaceae)
Anny Bianca Santos Cruz1, Joana Paula Bispo 
Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A alta concentração de sais altera a resposta germinativa das sementes, pois, 
além de provocar uma redução no potencial osmótico, pode ser tóxico para 
as sementes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar a resposta da 
germinação de sementes de Melocactus zehntneri (Britton& Rose) Luetzelb. 
(Cactaceae) quando submetidas a estresse salino.Para simular o estresse 
salino foi utilizada a solução de NaCl, nos potenciais osmóticos 0,0; -0,1; -0,3; 
-0,6 e -0,9 MPa. As sementes foram distribuídas em quatro repetições de 25 
sementes e colocadas para germinar em placas de Petri, com duas folhas 
de papel fi ltro umedecidas com 3 mL de solução. A protrusão da radícula foi 
o critério utilizado para considerar as sementes germinadas. As sementes 
que não germinaram foram lavadas e recolocadas para germinar em água 
destilada, com fi nalidade de avaliar a recuperação das mesmas. Ao fi nal do 
experimento, calculou-se a germinabilidade e o t50. As sementes germinaram 
até o potencial de -0,6 MPa, demonstrando que a espécie pode tolerar o 
estresse salino. Todavia, observou-se uma redução na germinabilidade à 
medida que aumentava a concentração de NaCl (0,0 MPa: 90,0 ± 5,2% e 7,9± 
3,8 dias; 0,6 MPa: 57,0 ± 11,0% e 11,2 ± 0,8 dias). Após serem recolocadas 
em água destilada, as sementes submetidas a -0.9 MPa germinaram, 
demonstrando que o NaCl diminuiu a entrada de água nas sementes, 
sem causar danos (estresse 0% versus 39,0 ± 14,7% na recuperação). Os 
resultados revelaram que as sementes de M. zehntneri são tolerantes ao 
estresse salino.

Palavras-chave: cacto; NaCl; germinação.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), Itabaiana, SE, Brasil.; 2Programade Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
da UFS, São Cristóvão, SE, Brasil, Autor para correspondência: bianca.bbb@live.com.
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Comportamento germinativo 
de Melocactus sergipensis 
N.P. Taylor & M.V. Meiado 
(Cactaceae) submetidas a 
estresse hídrico
Laura Patrícia do Nascimento Silva1, Joana Paula 
Bispo Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

Dos diversos fatores ambientais que infl uenciam na germinação das sementes, 
a disponibilidade hídrica é um dos mais importantes. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho foi analisar a resposta germinativa de sementes de Melocactus 

sergipensis N.P.Taylor & M.V. Meiado (Cactaceae) quando submetidas a 
estresse hídrico. Foi utilizada a solução de polietileno glicol 6000, nos potenciais 
osmóticos 0,0 (água destilada); -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. As sementes foram 
distribuídas em quatro repetições de 25 sementes e colocadas para germinar 
em placas de Petri, com papel fi ltro umedecido com 3 mL da solução teste. As 
sementes que não germinaram foram lavadas e recolocadas para germinar em 
água destilada a fi m de avaliar sua recuperação. Ao fi nal do experimento, foram 
calculados a germinabilidade e o t50e as diferenças desses parâmetros foram 
comparadas pela Anova. As sementes germinaram até o potencial de -0,6 MPa, 
demonstrando que a espécie possui tolerância ao estresse hídrico. Entretanto, 
foi observada uma redução da germinabilidade e uma germinação mais lenta 
à medida que se aumentava a concentração (0,0 MPa: 83 ± 5,0 % e 7,3 ± 1,0 
dias; -0,6 MPa: 6,0 ± 7,7%; 10,2 ± 1,4 dias). Após serem recolocadas em água 
destilada, as sementes submetidas a -0.9 MPa germinaram, demonstrando 
que o PEG6000 apenas restringiu a entrada de água nas sementes, não lhes 
causando danos (estresse 0% versus 59 % na recuperação; F= 36,1280; gl= 
4; p< 0,0001). Os resultados obtidos neste estudo mostraram que as sementes 
são capazes de germinar quando submetidas à baixa disponibilidade hídrica.

Palavras-chave: tolerância; germinabilidade; cacto.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
de Sergipe (UFS); 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da UFS, lallauu.
patricia198@gmail.com.
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Estresse salino na germi-
naçao de sementes de
Melocactus sergipensis 
N.P. Taylor & M.V. Meiado 
(Cactaceae)
Laura Patrícia do Nascimento Silva1, Joana Paula 
Bispo Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A salinidade é um dos fatores que mais interfere na germinação de sementes, 
principalmente em ambientes áridos e semiáridos. Dessa forma, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a germinabilidade das sementes de Melocactus 

sergipensis N.P Taylon & M.V. Meiado (Cactaceae), durante o estresse salino. 
Para simular o estresse salino utilizou-se solução de NaCl, nos potenciais 
osmóticos 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. As sementes foram distribuídas 
em quatro repetições de 25 sementes e colocadas para germinar em placas 
de Petri, com duas folhas de papel fi ltro umedecidas pela solução teste. O 
critério para analisar as sementes germinadas foi a protusão da radícula. As 
sementes não germinadas foram lavadas e recolocadas para germinar em 
água, com o intuito de observar a recuperação das sementes. Ao fi nalizar 
o experimento foram calculados a germinabilidade e o t50. As sementes 
germinaram até o potencial -0,9MPa, observando-se uma diminuição na 
germinação (0,0MPa: 96,0±3,3% e 7,9± 2,7 dias; -0,9MPa: 13,0±12,0% e 
9,1± 3,2 dias). Após serem recolocados em água destilada, o tratamento -0,3 
MPa não se recuperou do estresse, mostrando que as sementes que não 
germinaram estavam inviáveis. Já no potencial -0,6 e -0,9MPa as sementes 
germinaram cerca de 23 e 26%, respectivamente, mostrando que as 
sementes não são danifi cadas pelo estresse salino. Os resultados mostraram 
que as sementes são tolerantes ao estresse salino, havendo uma redução na 
germinabilidade sem causar danos às sementes de M. sergipensis.

Palavras-chave: NaCl; cacto; tolerância.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
de Sergipe,; 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Federal 
de Sergipe, lallauu.patricia198@gmail.com.
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Germinação de sementes 
e síntese de pigmentos 
fotossintéticos em Cae-
salpinia ferrea em função 
da disponibilidade e qua-
lidade da luz
Débora Teresa da Rocha Gomes Ferreira, Júlio 
César de Almeida Silva, Edilma Pereira Gonçalves, 
Caroline Marques Rodrigues, Édila Maria da Silva 

Resumo

As plantas possuem adaptações que envolvem ajustes no aparelho 
fotossintético principalmente para enfrentar as adversidades presentes no 
ambiente. Em virtude da germinação ser um dos eventos mais sensíveis 
ao estresse luminoso foi realizado um experimento com objetivo de avaliar 
o efeito de regimes de luz sob a germinação e a síntese de pigmentos 
fotossintetizantes em plântulas de Caesalpinia ferrea. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos: presença e 
ausência de luz, vermelho e vermelho-distante e quatro repetições de 25 
sementes. Na simulação das condições de luz foram confeccionados sacos 
com papel celofane; para a luz branca os rolos foram cobertos com duas 
folhas transparentes; para o vermelho, com duas folhas vermelhas; para o 
vermelho-distante, com duas folhas vermelhas, intercaladas com uma azul 
e ausência de luz com sacos plásticos pretos. As sementes permaneceram 
em B.O.D a 30 ºC, sob a radiação de quatro lâmpadas fl uorescentes de 20W 
por 14 dias. Foi calculada a % de germinação e os pigmentos fotossintéticos 
quantifi cados pelo método de extração em acetona a 80%. Não houve 
diferença estatística na germinação sob os diferentes regimes de luz, variando 
de 88% a 92%. O teor de clorofi la a foi superior na presença de luz. Para 
clorofi la b, clorofi la total e os carotenoides observou-se que os tratamentos 
presença de luz e vermelho e os tratamentos vermelho-distante e ausências 
de luz não diferiram entre si. O regime de luz não interfere na germinação, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns, Autor para 
correspondência: debora_teresa@hotmail.com.
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porém, infl uencia na síntese dos pigmentos fotossintetizantes nas plântulas 
de Caesalpinia ferrea.

Palavras-chave: clorofi la a; clorofi la b; fotossíntese.

Apoio
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Germinação de sementes de 
(Britton & Rose) Luetzelb. 
(Cactaceae) submetidas a 
estresse hídrico
Anny Bianca Santos Cruz1, Joana Paula Bispo 
Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

As sementes estão sujeitas a múltiplos estresses como, por exemplo, o 
estresse hídrico, que limita a embebição e suas chances de germinação. 
Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento germinativo 
de sementes de Melocactus zehntneri (Britton & Rose) Luetzelb. (Cactaceae) 
quando submetidas a estresse hídrico. O defi cit hídrico foi simulado com 
soluções de PEG6000 nos potenciais: 0,0 (água destilada); -0,1; -0,3; -0,6 e 
-0,9 MPa. O experimento foi avaliado diariamente até a protrusão radicular.As 
sementes que não germinaram foram lavadas e recolocadas para germinar 
em água destilada a fi m de avaliar a recuperação das mesmas. Ao fi nal do 
experimento foram calculados a germinabilidade (%) e o t50 (dias) e as 
diferenças desses parâmetros foram comparados pela Anova. As sementes 
germinaram até o potencial de -0,3MPa (82,0±16,2%), não sendo observada 
germinação na concentração de -0,6e -0,9 MPa. Entretanto, quando as 
sementes foram recolocadas em água destilada germinaram 92 ± 4,6% 
no potencial de -0,6MPa e 89± 2% no potencial de -0,9MPa. O estresse 
hídrico aumentou o t50, mostrando, além de uma menor germinabilidade, 
uma germinação mais lenta (0,0: 5,96±0,32; -0,3: 11,10±0,76. F= 239.9;gl=4; 
p<0.001). Os resultados obtidos neste estudo sugerem que M. zehntneri 

é capaz de germinar com baixa disponibilidade hídrica e o PEG6000 não 
causa danos as sementes apenas impede ou retarda a entrada de água nas 
mesmas.

Palavras-chave: cacto; peg6000; germinabilidade.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), São Cristóvão, Sergipe, Brasil; 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e 
Conservação da UFS, São Cristóvão, SE, Brasil, Autor para correspondência: bianca.bbb@live.com.
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Efeito do estresse salino no 
processo germinativo de 
sementes de Melocactus 
zehntneri (britton & rose) 
Luetzelb. (Cactaceae)
Anny Bianca Santos Cruz1, Joana Paula Bispo 
Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A alta concentração de sais altera a resposta germinativa das sementes, 
pois, além de provocar uma redução no potencial osmótico, pode ser 
tóxico para as sementes. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi analisar 
a resposta da germinação de sementes de Melocactus zehntneri (Britton & 
Rose) Luetzelb. (Cactaceae) quando submetidas a estresse salino. Para 
simular o estresse salino foi utilizada a solução de NaCl, nos potenciais 
osmóticos 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. As sementes foram distribuídas 
em quatro repetições de 25 sementes e colocadas para germinar em placas 
de Petri, com duas folhas de papel fi ltro umedecidas com 3 mL de solução. 
A protrusão da radícula foi o critério utilizado para considerar as sementes 
germinadas. As sementes que não germinaram foram lavadas e recolocadas 
para germinar em água destilada, com fi nalidade de avaliar a recuperação 
das mesmas. Ao fi nal do experimento, calculou-se a germinabilidade e o t50. 
As sementes germinaram até o potencial de -0,6 MPa, demonstrando que a 
espécie pode tolerar o estresse salino. Todavia, observou-se uma redução 
na germinabilidade à medida que aumentava a concentração de NaCl (0,0 
MPa: 90,0 ± 5,2% e 7,9± 3,8 dias; 0,6 MPa: 57,0 ± 11,0% e 11,2 ± 0,8 dias). 
Após serem recolocadas em água destilada, as sementes submetidas a -0.9 
MPa germinaram, demonstrando que o NaCl diminuiu a entrada de água 
nas sementes, sem causar danos (estresse 0% versus 39,0 ± 14,7% na 
recuperação). Os resultados revelaram que as sementes de M. zehntneri são 
tolerantes ao estresse salino.

Palavras-chave: cacto; NaCl; germinação.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), Itabaiana, SE, Brasil.; 2Programade Pós-Graduação em Ecologia e Conservação 
da UFS, São Cristóvão, SE, Brasil, Autor para correspondência: bianca.bbb@live.com.
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Efeito da temperatura na 
germinação do banco de 
sementes de macrófi tas 
aquáticas do Semiárido
Raquel Araujo Gomes1, Sara De Souza Alencar2, 
Jasmine Novaes Tavares Freire2, Maria Carolina 
Tonizza Pereira1, Bárbara França Dantas3

Resumo

O banco de sementes (BS) tem a capacidade de contribui para o 
reestabelecimento de populações após períodos de secas prolongadas. 
Trabalhos sobre a infl uência da temperatura no BS são importantes para 
que se compreendam as consequências em longo prazo das mudanças 
climáticas. O objetivo do experimento foi comparar a germinação do BS de 
macrófi tas em diferentes temperaturas. Foram coletadas 20 subamostras de 
solo de lagoas intermitentes localizadas em Sobradinho, BA (SB2) e Santa 
Maria, PE (SM) em 2014 e armazenadas em câmara fi ra por 38 meses. Uma 
amostra composta foi obtida pela mistura de 100 mL de cada subamostra. 
Em embalagens retangulares de alumínio (740 mL) foram adicionados 150 
mL de vermiculita e 150 mL do composto. As bandejas foram mantidas com 
lâmina de 1cm de água acima do solo, com avaliações semanais durante 
10 semanas. Foram utilizadas duas estufas, sendo cada estufa com quatro 
repetições de cada lagoa. As estufas são de vidro, sendo uma climatizada, 
com controle de temperatura e umidade e a outra não climatizada, sem 
controle de temperatura e umidade, com temperatura média 4,5 ºC mais alta 
que a primeira. Assim, pôde-se simular as alterações climáticas previstas 
no AR5/IPCC. Os resultados mostraram que a dinâmica do BS das duas 
lagoas avaliadas foi alterada, apresentando menor quantidade de plântulas 
emergidas na estufa com temperatura mais alta. Dessa forma, mesmo sem 
restrição hídrica, o aumento de 4,5 ºC na temperatura ambiente média, 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Universidade de Pernambuco; 3Embrapa 
Semiárido, Autor para correspondência: raquel18ag@hotmail.com.
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poderá afetar a germinação no BS difi cultando a regeneração da fl ora das 
lagoas da Caatinga.

Palavras-chave: mudanças climáticas; Caatinga; plantas aquáticas.

Apoio

Embrapa Semiárido.
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Alelopatia de Pityrocarpa 
moniliformis (Benth.) 
Luckow & R. W. Jobson 
no desenvolvimento de 
plântulas de sorgo sacarino
Mirella Rodrigues Antunes, Bruno França da 
Trindade Lessa, Maria das Neves de Andrade, 
Ariel Marques Reges, Ericles da Silva Medrado

Resumo

Com o incentivo pelos sistemas integrados de atividades agropecuárias se 
faz necessário conhecer as relações entre as populações vegetais que serão 
manejadas conjuntamente, principalmente das interações entre espécies 
cultivadas e fl orestais e o grau de alelopatia entre estas. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito do extrato aquoso de Pityrocarpa moniliformis, 

espécie arbórea nativa da Caatinga, no desenvolvimento de plântulas de sorgo 
sacarino. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Sementes e Manejo de 
Flora (UNIVASF / CCA), onde foram produzidas soluções por infusão de folhas 
e ramos de P. moniliformis nas concentrações de 0, 25, 50, 75 e 100 g L-1 
para umedecimento do substrato em testes de germinação do sorgo. Foram 
avaliados o comprimento de parte aérea, raiz principal e total (CPA, CR e CT); 
massa de matéria seca total (MS); e porcentagem de plântulas normais (PN). 
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância com teste de Tukey 
(5%) e regressão. As variáveis CPA, CT e MS não apresentaram signifi cância 
pelo teste F na análise de variância. Em contrapartida, o comprimento de 
raiz decresceu signifi cativamente apontando a concentração de 69,1 g L-1 
como a que proporcionou o menor tamanho de raiz. Os extratos de maiores 
concentrações (75 e 100 g L-1) promoveram modifi cações morfológicas nas 
raízes e coleóptilos, com partes retorcidas e maior surgimento de raízes 
secundárias, não havendo plântulas normais a partir de 74,3 g L-1. Conclui-
se que P. moniliformis apresenta ação alelopática para o desenvolvimento de 
plântulas de sorgo sacarino, promovendo deformidades nestas.

Palavras-chave: Sorghum bicolor; catanduva; vigor de sementes.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Autor para correspondência: mirella.antunes@
outlook.com.
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Efeitos do hidrocondiciona-
mento na germinação de se-
mentes de tamboril subme-
tidas a estresse hídrico
Joana Paula Bispo Nascimento1,2, Katiane da 
Conceição Santos3, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

Hidrocondicionamento ou ciclos de hidratação e desidratação (HD) é um 
tratamento que atua ativando o processo germinativo, podendo ocasionar 
um aumento da germinabilidade, além de conferir maior tolerância aos 
estresses ambientais. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos 
do hidrocondicionamento na germinação de sementes de Enterolobium 

contortisiliquum (Vell.) Morong (Fabaceae) submetidas a estresse hídrico. 
Para isso, as sementes foram escarifi cadas em ácido sulfúrico por 60 minutos 
para superação de dormência e foi determinada a curva de embebição e os 
tempos de hidratação de 7, 16 e 21 horas com períodos de desidratação de 
8 horas. As sementes foram submetidas a 0, 1, 2 e 3 ciclos em cada tempo 
e postas para germinar sob défi cit hídrico, em soluções de PEG6000, nos 
potenciais 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. Foram calculados a germinabilidade 
(%) e o t50 e as diferenças desses parâmetros foram comparados pela Anova. 
As sementes de tamboril apresentaram uma redução na germinabilidade à 
medida que se reduziu os potenciais osmóticos, germinando menos de 10% 
no potencial de -0,3MPa (F=1457,73; gl= 4; p< 0,0001), porém, após serem 
submetidas aos ciclos de HD com 16 horas de hidratação, as sementes 
germinaram até -0.6 MPa (5 ± 2%) e aumentaram a sua germinabilidade nos 
potenciais -0,1 e -0,3 MPa em 60 e 25%, respectivamente. Com base nos 
parâmetros de germinação avaliados conclui-se que o hidrocondicionamento 
é benéfi co para as sementes de tamboril sob estresse hídrico, quando 
submetidas a ciclos de hidratação de 16 horas.

Palavras-chave: tolerância; germinabilidade; PEG6000.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
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Irrigada, Universidade do Estado da Bahia, Juazeiro, Bahia, Brasil, joanapbn@gmail.com.
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Análise do banco de 
sementes do solo de em 
uma área de Caatinga em 
diferentes estádios de 
degradação
Daianne Maria de Oliveira1, Ayslan Trindade Lima1, 
Diogo Denardi Porto2, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

O conjunto de diásporos acumulados no solo é chamado de banco de sementes 
do solo (BSS). Este representa uma importante ferramenta na restauração de 
áreas perturbadas, sendo utilizado em técnicas de nucleação. A composição 
do BSS está inteiramente ligada ao histórico de uso da área, ao estado de 
conservação e ao tipo de matrizes próximas da área. Objetivou-se, neste 
trabalho, avaliar a composição do BSS em áreas de Caatinga com diferentes 
estádios de degradação. Para tal estudo, foram determinadas duas áreas de 
coletas, área conservada (AC) e área desmata (AD) e, em cada área, foram 
coletadas 20 amostras de solo no fi nal da estação chuvosa do ano de 2017, 
as quais foram avaliadas no período de seis meses. A abundância e a riqueza 
das plântulas entre as duas áreas foram comparadas através do teste t. A 
maior abundância de sementes ocorreu na AC, apresentando 1032 plântulas 
emergidas, representada por 17 espécies. Já a AD apresentou resultado 
inferior, com 588 plântulas pertencentes a 13 espécies (F = 3,22, gl = 38, p 
= 0,0026). A espécie mais frequente nas amostras coletadas na AC e na AD 
foi a Cyperus esculentus L.(Cyperaceae). A similaridade fl orística entre as 
duas áreas foi de 50%. A riqueza na AC foi de 5,8 espécies por amostra, já a 
AD apresentou riqueza de 4,3 espécies (F = 3,025, gl = 38, p = 0,0044). Os 
resultados apresentados evidenciam a importância potencial do BSS e sua 
capacidade de regeneração após uma perturbação.

Palavras-chave: restauração; sucessão; nucleação.

Apoio
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Efeito da hidratação descon-
tínua de sementes da invasora 
Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit em diferentes 
temperaturas
Raphaela Aguiar de Castro1, Bárbara 
França Dantas2, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

Hidratação descontínua de sementes em ambientes semiáridos garante 
vantagens à germinação de espécies nativas e pode ser uma estratégia 
adaptativa usada por exóticas invasoras no processo invasivo. O objetivo deste 
estudo foi determinar se ciclos de hidratação e desidratação de sementes da 
invasora Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit confere maior tolerância às 
variações de temperatura. As sementes foram embebidas por 6h (½ do tempo 
da fase I da curva de embebição), 13,5h (¼ do tempo da fase II) e 16,5h (¾ da 
fase II) em 0, 1, 2 ou 3 ciclos, semeadas sobre papel mata-borrão umedecido e 
incubadas nas temperaturas constantes de 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40 °C, com 
análise de germinabilidade. Realizou-se análise de variância fatorial com três 
fatores (tempos de hidratação, ciclos e temperaturas). A maior germinabilidade 
foi observada em 25oC (88,75 ± 5,34%), porém, não há diferença entre as 
interações dos três fatores de 15 à 35oC (79,5 ± 9,93%; p = 0,06). Por conta 
da alta germinação em ampla faixa, a infl uência positiva dos ciclos apenas 
foi observada em 40oC (p < 0,01). Esta característica permite entender a sua 
vasta distribuição pelo mundo. Ainda, acredita-se que os propágulos de L. 

leucocephala podem continuar ocorrendo na Caatinga, mesmo considerando 
as mudanças climáticas futuras. Considerando os resultados e demais 
características da espécie, como fl orescimento o ano todo com alta produção 
de propágulos, ressalta-se a necessidade de controlar e erradicar a formação 
de bancos de sementes de L. leucocephala na Caatinga.

Palavras-chave: invasão biológica; memória hídrica; leucena.

Apoio

Capes e Embrapa Semiárido.

1Universidade Federal de Sergipe; 2Embrapa Semiárido, rapha.aguiarcastro@hotmail.com.
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Avaliação da transposição 
do banco de sementes do 
solo na recuperação de uma 
área degradada da Caatinga
Cristianne Santana Santos1,2, Paulo 
Henrique de Jesus da Cunha2, Diogo 
Denardi Porto3, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

O banco de sementes do solo (BSS) é formado naturalmente a partir da 
dispersão das sementes pelas plantas. Na Caatinga, o BSS apresenta uma 
variação espaço-temporal e serve como fonte de propágulos que possibilita 
a regeneração natural da comunidade. Assim, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a contribuição da transposição do BSS para a regeneração de uma 
área degradada da Caatinga. Na estação seca, foram transpostas 10 parcelas 
de uma área conservada medindo 1 m2, que foram levadas para uma área 
degradada do mesmo bioma, onde foram plotadas 10 parcelas de mesmo 
tamanho. O controle consistiu em 10 parcelas localizadas na área degradada, 
contendo solo transposto da área em questão. As amostras foram retiradas da 
camada superfi cial do solo, entre 0 e 5 cm de profundidade. Foram realizadas 
avaliações mensais durante sete meses. A riqueza e abundância encontradas 
nas parcelas foram comparadas pelo teste t. O tratamento controle apresentou 
uma riqueza de 9 morfotipos, enquanto que, no tratamento da transposição, a 
riqueza foi composta de 13 morfotipos. Foram identifi cados 3 morfotipos, que 
ocorrem nos dois tratamentos, ao nível de espécie, Centratherum punctatum 
Cass. (Asteraceae), Croton heliotropiifolius Kunth (Euphorbiaceae) e Turnera 

subulata Sm. (Turneraceae). Não houve diferença signifi cativa na riqueza (t 
= 0,3297; gl = 12; p = 0,3737) e nem na abundância (t = 0,6064; gl = 12; p 
= 0,2778) entre os tratamentos avaliados. Pode-se concluir que, nesse caso, 
tanto a transposição quanto o BSS presente na área degradada contribuíram 
para regeneração local.   

Palavras-chave: restauração ecológica; nucleação; transposição de solo.
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Efeito da hidratação descon-
tínua em sementes de Mi-
mosa tenuifl ora (willd.) Poir 
(Fabaceae) submetidas a 
estresse hídrico
Cristianne Santana Santos, Ayslan 
Trindade Lima, Marcos Vinicius Meiado

Resumo

Em ambientes áridos e semiáridos, como a Caatinga, a embebição não é 
contínua, ocorrendo naturalmente ciclos de hidratação e desidratação. A 
hidratação descontínua (HD) está relacionada com a persistência e o sucesso 
reprodutivo das plantas que ocorrem nesse bioma. Portanto, o objetivo 
deste estudo foi avaliar o efeito da HD sobre a germinação de sementes 
de M. tenuifl ora submetidas a estresse hídrico (EH). Para a realização do 
experimento as sementes passaram 0, 1, 2 e 3 ciclos de hidratação em 
bandejas contendo água destilada, seguidos por 4 horas de desidratação em 
câmaras de circulação de ar (25 °C), em dois diferentes tempos de embebição 
(8 e 12 horas). Para a simulação do EH foram utilizadas soluções de polietileno 
glicol com cinco potenciais osmóticos (0,0, -0,1, -0,3, -0,6 e -0,9 MPa). Cada 
tratamento continha 100 sementes divididas em quatro repetições. Os dados 
de germinação obtidos foram submetidos à análise de variância (Anova). 
As sementes da referida espécie são tolerantes ao EH, apresentando mais 
de 70% de germinação nos menores potenciais osmóticos. No entanto, 
os ciclos de hidratação e desidratação não favoreceram o comportamento 
germinativo da população estudada, havendo uma redução signifi cativa na 
germinabilidade (GL=12; F=9,797; p<0,0001), na sincronização (GL=12; 
F=3,4363; p<0,001) e um aumento no tempo para germinação (GL=12; 
F=8,1025; p<0,0001). Diante disso, pode-se concluir que HD não promove 
uma melhoria na germinação da população estudada na condição de estresse 
avaliada.

Palavras-chave: hidratação descontínua; estresse hídrico; Caatinga.
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A exótica invasora Leucaena 
leucocephala (lam.) de Wit 
(Fabaceae) forma banco de 
sementes na Caatinga?
Raphaela Aguiar de Castro1, Bárbara 
França Dantas2, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit (Fabaceae) é uma exótica invasora na 
Caatinga capaz de afetar negativamente o ecossistema nativo. A formação 
de um banco de sementes da espécie pode favorecer a sua permanência 
e a invasão de novas áreas. O objetivo deste trabalho foi verifi car se L. 

leucocephala forma um banco de sementes no solo viável ao longo de um 
ano. O banco foi simulado com oito tratamentos derivados de três fatores: i) 
superação de dormência (escarifi cadas ou dormentes); ii) posição alocada 
(superfi cialmente ou enterradas à 5 cm) e iii) relação com a copa invasora 
(sob à copa ou área de Caatinga). A cada três meses fez-se o desenterrio 
e a avaliação da germinabilidade (G%), analisada por uma Anava Fatorial. 
As sementes que foram para campo com a dormência superada perderam 
rapidamente a viabilidade e a germinação, que era de 96±2%, passou a 
ser no máximo 14±8% após três meses. Para as demais, até o penúltimo 
desenterrio apresentaram superação de dormência, atingindo até 64±6% 
de germinação, porém, após um ano, as sementes tornaram-se inviáveis. 
As sementes alocadas sob a copa da invasora apresentaram maiores 
porcentagens de germinação que as sementes em área de Caatinga. As 
sementes de L. leucocephala não formam um banco de sementes viável em 
áreas de Caatinga por mais de um ano. Considerando o fato de a espécie ser 
uma exótica e invasora altamente agressiva, estes resultados são favoráveis 
para os programas de controle e erradicação da espécie.

Palavras-chave: invasão biológica; propágulos; leucina.
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Capes, Embrapa Semiárido.

1Universidade Federal de Sergipe; 2Embrapa Semiárido, rapha.aguiarcastro@hotmail.com.
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Crescimento de mudas 
de Hymenaea courbaril L. 
submetidas a deficit hídrico 
obtidas de sementes que 
sofreram hidratação des-
contínua
Rafael Silva Freitas, Maria Fernanda 
da Costa Oliveira, José Laurindo da 
Silva Júnior, Elizamar Ciríaco da Silva

Resumo
A hidratação descontínua de sementes é uma técnica que pode promover a 
rustifi cação de plântulas ao defi cit hídrico. Uma forma simples de avaliar os 
benefícios é através das alterações morfológicas, determinadas por medidas 
biométricas. O presente estudo objetivou avaliar os efeitos da hidratação 
descontinua de sementes no crescimento de mudas de Hymenaea courbaril 
L. sob condições de seca intermitente, foi desenvolvido um experimento em 
esquema fatorial 4x3 inteiramente casualizado, correspondendo a quatro 
tratamentos pré-germinativos de hidratação descontínua das sementes (HD) 
(0, 1, 2 e 3 ciclos) e três tratamentos hídricos nas plântulas [rega diária como 
controle (C) e intervalos de sete (S7) e quatorze dias (S14) entre regas] 
com três repetições cada, totalizando 36 plântulas. Houve incremento em 
altura (cm), diâmetro (mm) e número de folhas nas plântulas oriundas das 
sementes que passaram pela hidratação descontínua. As plântulas oriundas 
de sementes que passaram por dois e três ciclos de HD, quando estressadas, 
apresentaram maiores valores de altura e diâmetro do caule em relação aos 
demais tratamentos. Diferentemente, o número de folhas foi maior nas plantas 
estressadas E-14 oriundas de um e dois ciclos de HD, demonstrando assim 
que os ciclos de HD, aliados ao estresse mais severo, podem ter ocasionado 
uma maior rustifi cação nas plântulas desse tratamento. Sendo assim, os ciclos 
de HD nas sementes apresentam benefícios para a espécie na fase inicial do 
desenvolvimento, evidenciado pelos maiores valores de altura, diâmetro do 
caule e número de folhas nas plântulas.

Palavras-chave: jatobá; crescimento; Caatinga.
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Efeito do clima em diferentes 
safras de sementes de 
Myracrodruom urundeuva 
Allemão
Gilmara Moreira de Oliveira1, Fabrício 
Francisco Santos da Silva1, Samara 
Elizabeth Vieira Gomes2, Claudineia Regina 
Pelacani Cruz1, Bárbara França Dantas3

Resumo

Myracrodruon urundeuva Allemão, conhecida como aroeira-do-sertão, 
aroeira-verdadeira ou urundeúva, é amplamente distribuída no território 
brasileiro com relevante valor socioeconômico. O estudo dos fatores climáticos 
durante a safra de sementes representa importante papel na interpretação 
do comportamento ecológico da M. urundeuva. Objetivou-se avaliar o 
efeito de fatores climáticos na qualidade fi siológica de diferentes safras de 
M. urundeuva. A germinação das sementes foi realizada no laboratório de 
sementes da Embrapa Semiárido. As sementes foram semeadas a 25°C em 
caixas acrílicas, utilizando-se como substrato folhas de papel mata-borrão 
umedecidos com água destilada. Foi realizada análise de componentes 
principais com os valores de germinação das safras de M. urundeuva 
suplementadas com dados de temperatura média, máxima e mínima, 
umidade média, máxima e mínima, precipitação e Eto referente a cada ano 
da safra. O plano bidimensional gerado com os dois primeiros componentes 
principais explica 75,7% da informação contida nos dados originais: 52,3% 
no componente principal 1 e 23,4% no componente principal 2, indicando 
que a relação entre as diferentes safras com o clima consegue explicar 
sufi cientemente a possível variabilidade existente, ao qual é relacionada 
diretamente pelos fatores ambientais. Houve a formação de quatro diferentes 
grupos. As safras 2017, 2012, 2013, 2015 e 2016 apresentaram relação com 
os fatores relacionados à temperatura e as safras 2009, 2010 e 2014 com 
a umidade. A análise de componentes principais possibilita compreender 
a melhor relação existente entre as diferentes safras e o clima, sendo um 
excelente indicador de possível correlação existente.

Palavras-chave: espécie fl orestal; Caatinga; aroeira-do-sertão.

1Universidade Estadual de Feira de Santana; 2Universidade do Estado da Bahia; 3Embrapa 
Semiárido, gilmara_5@hotmail.com.
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Avaliação do vigor de se-
mentes de pereiro em di-
ferentes lotes através do 
teste de condutividade 
elétrica
Mônica Taires Rodrigues da silva1, Gesiane Simara 
Barbosa1, Tarlei Aparecido Santos1, Marcos 
Vinícius Miranda Aguilar1, Bárbara França Dantas2

Resumo

O teste de condutividade é baseado na integridade das membranas celulares 
possibilitando a detecção da deterioração da qualidade fi siológica das sementes, 
além disso, esse teste é rápido, de baixo custo e de fácil execução. Diante do 
exposto, objetivou-se determinar o vigor de sementes de Pereiro (Aspidosperma 

pyrifolium Mart.) de diferentes lotes através do teste de condutividade. Para 
a execução do experimento, foram utilizados lotes de sementes de 2008 a 
2015, que se encontravam armazenadas em uma câmara fria à 10 °C. O 
teste consistiu na pesagem das amostras que continham 50 sementes, sendo 
adicionado 75 mL de água destilada em cada uma das amostras, em seguida 
as amostras foram mantidas no germinador por 24 horas a uma temperatura 
de 25 °C. Após as 24 horas, as amostras foram agitadas e realizada a aferição 
da condutividade elétrica com o auxílio de um condutivímetro. As análises 
foram realizadas de acordo com o delineamento em blocos ao acaso, com 
quatro repetições. Para o agrupamento de médias, os tratamentos foram 
submetidos ao teste de Scott-Knott. De acordo com o teste, observou-se que 
os lotes de sementes mais antigos apresentaram maior condutividade elétrica, 
indicando um baixo vigor. Porém, as sementes correspondentes ao lote de 
2015, um dos mais recentes, também apresentou alta condutividade elétrica, 
e consequentemente vigor baixo. Os valores da condutividade elétrica podem 
ser decorrentes das condições de armazenamento, bem como, estarem 
ligados a genética da matriz da qual foram coletadas, tornado as sementes 
mais sensíveis ao estresse.

Palavras-chave: armazenamento; sementes fl orestais; qualidade fi siológica.

1Instituto Federal do Norte de Minas - Campus Salinas; 2Embrapa Semiárido, monicataires@
gmail.com.
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Avaliação do vigor de se-
mentes de Erythrina mulungu 
Mart. ex Benth armazenadas 
de diferentes lotes por meio 
do teste de condutividade 
elétrica
Gesiane Simara Barbosa1, Mônica Taires Rodrigues 
da Silva1, Tarlei Aparecido Santos1, Marcos 
Vinícius Miranda Aguilar1, Bárbara França Dantas2

Resumo

O teste de condutividade é um método, rápido, de baixo custo e de fácil 
execução para a avaliação do vigor de sementes. O teste é baseado na relação 
entre integridade das membranas celulares da semente e o vigor, através da 
determinação da quantidade de íons lixiviados na solução em que se encontram 
as sementes. Diante do exposto, objetivou-se determinar o vigor de sementes 
de mulungu (Erythrina mulungu Mart. ex Benth) de diferentes lotes através 
do teste de condutividade. Para a execução do experimento, foram utilizados 
lotes de sementes de 2008 a 2016, que se encontravam armazenadas em 
uma câmara fria à 10 °C em sacos de pano até o início de 2018. As amostras 
foram pesadas adicionando-se posteriormente 75 ml de água destilada em 
cada uma, as mesmas permaneceram no germinador durante o período de 24 
horas a uma temperatura de 25 °C. Em seguida, agitou-se as amostras por 10 
segundos e realizou-se a aferição da condutividade elétrica com o auxílio de 
um condutivímetro. As análises foram realizadas de acordo com o delineamento 
em blocos ao acaso com quatro repetições. Para o agrupamento de médias, 
os tratamentos foram submetidos ao método de Scott-Knott. De acordo com 
o teste, observou-se uma baixa variação da condutividade elétrica entre os 
lotes, indicando baixa deterioração da qualidade fi siológica das sementes. 
Essa variação está relacionada as condições de armazenamento e a qualidade 
genética das mesmas, que proporcionaram uma baixa perda da qualidade 
fi siológica no período de armazenamento.

Palavras-chave: armazenamento; sementes fl orestais; qualidade fi siológica.

1Instituto Federal do Norte de Minas – Campus Salinas; 2Embrapa Semiárido, 
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Efeito da hidratação des-
contínua na germinação de 
sementes de angico subme-
tidas a defcit hídrico
Joana Paula Bispo Nascimento1,2, Katiane da 
Conceição Santos3, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A hidratação descontínua de sementes consiste no fornecimento controlado 
de água seguido pela interrupção da hidratação após um período de tempo, 
antes da efetiva germinação, proporcionando uma maior germinabilidade das 
sementes. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da hidratação 
descontínua na germinação de sementes de angico [Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul (Fabaceae)] submetidas 
ao defi cit hídrico. Foram determinados os tempos de hidratação (X= 2horas, 
Y=5horas e Z=7horas) e desidratação.O deliniamento experimental foi 
inteiramente cazualizado, onde as sementes foram submetidas a 0, 1, 2, 
e 3 ciclos de hidratação e desidratação e postas para germinar sob défi cit 
hídrico nos potenciais 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. Foram calculados 
a germinabilidade (%) e o t50 e as diferenças desses parâmetros foram 
comparados pela Anova. Com o aumento do potencial hídrico foi observada 
uma redução da germinabilidade das sementes que não foram submetidas à 
hidratação descontínua (0,0= 97%; -0,9= 0%; F = 616,13; gl = 3; p<0,0001) 
e um aumento do t50 (0,0= 0,53 ± 0,01; -0,6= 2,25±0,28; F = 257,5300; gl = 
4; p < 0,0001). Porém, ao passarem pelos ciclos nos tempos de hidratação 
Y e Z, as sementes de angico submetidas ao tratamento de potencial -0,9 
MPa germinaram de maneira similar ao tratamento 0,0 MPa (Tempo Y ≈ 

90%; Tempo Z ≈ 95%). A passagem das sementes pelos ciclos favoreceu a 

germinação e proporcionou uma maior tolerância ao defi cit hídrico.

Palavras-chave: Hidrocondicionamento; tolerância; PEG6000.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
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Aclimatização de Melo-
cactus zehntneri (Britton 
& Rose) Luetzelburg 
em diferentes substratos
Geovane da Silva Dias, Joedna Alves Campos, 
Augusto Vinicius de Souza Nascimento, Marlucia 
Cruz de Santana, Paulo Augusto Almeida Santos

Resumo

A aclimatização é uma etapa crítica da micropropagação, pois o explante é 
transferido das condições controladas in vitro e é reintroduzido às condições 
ambientais. O objetivo deste trabalho foi avaliar substratos que favoreçam 
a sobrevivência e crescimento inicial na etapa de aclimatização. Plantas de 
M. zehntneriaos 90 dias de germinadas in vitro foram transplantadas para os 
substratos formulados com a proporção de areia, terra vegetal e mistura (1:1;terra 
vegetal e areia). O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado onde cada tratamento possuía6repetiçõesconstituídasporum 
pote contendo 4 plantas. Ao fi nal de 180 dias avaliou-se a sobrevivência, 
altura, diâmetro, número de raízes, comprimento da maior raiz, massa 
fresca e seca total. Os dados foram submetidos à análise variância (Anova) 
e teste de Tukey a 5% de signifi cância. Para as variáveis sobrevivência, 
comprimento da maior raiz e massa seca não houve diferença signifi cativa 
entre os tratamentos. Já com relação à altura e número de raízes, as 
médiasdos tratamentos terra vegetal e mistura não apresentaram diferença 
signifi cativa entre si, porém foram superiores a areia. As variáveis diâmetro e 
massa fresca total diferiram signifi cativamente entre os tratamentos, comas 
plantas do substrato terra vegetal alcançando as maiores médias 13,10 mm 
e 1,97 cm, respectivamente. O substrato terra vegetal foi o mais indicado na 
aclimatização de M. zehntneri.

Palavras-chave: coroa-de-frade; cultura de tecidos; micropropagação.
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Efeito do estresse hídrico 
na germinação de sementes 
de Melocactus bahiensis 
(Britton & Rose) Luetzelb. 
(Cactaceae)
Maria Franciele de Jesus Santana1, Joana Paula 
Bispo Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A disponibilidade hídrica é um dos fatores que mais infl uencia a germinação 
e, para cada espécie, existe um valor de potencial hídrico abaixo do qual a 
germinação não ocorre. Sendo assim, objetivou-se avaliar o comportamento 
germinativo das sementes de Melocactus bahiensis (Britton & Rose) Luetzelb. 
(Cactaceae), determinando o potencial limite para as sementes germinarem 
quando submetidas a estresse hídrico. Para simular o estresse hídrico foi 
utilizada a solução de polietileno glicol 6000 nos potenciais osmóticos 0,0; 
-0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 MPa. O deliniamento experimental foi inteiramente 
casualizado, onde as sementes foram distribuídas em quatro repetições 
de 25 e colocadas para germinar em placas de Petri. Foram calculados a 
germinabilidade (%), o t50(dias), a taxa de germinação (1/t50) e o potencial 
osmótico básico (yb – MPa) para se estimar o potencial abaixo do qual as 
sementes não germinam e esses parâmetros foram comparados pela Anova 
com índice de signifi cância igual a 0,05. Foi verifi cado que a germinabilidade 
reduziu com o aumento da concentração de PEG6000, sendo observada 
também uma germinação mais lenta (0,0 MPa: 29,0 ± 6,8% e 9,9 ± 1,8 dias; 
-0,3 MPa: 8,4 ± 10,8% e 6,7 ± 4,6 dias). As sementes germinaram até o 
potencial-0,3 MPa (8,0 ± 10,8%), mostrando que a espécie possui baixa 
tolerância ao estresse hídrico. Entretanto, de acordo com os modelos gerados, 
o yb foi de -0,82 MPa, indicando que a baixa germinabilidade observada pode 
estar relacionada a outro fator, como a viabilidade e o vigor das sementes de 
M. bahiensis avaliada.

Palavras-chave: modelagem; tolerância; cacto.
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Infl uência da hidratação 
descontínua no comporta-
mento germinativo de Han-
droanthus chrysotrichus 
(Mart. ex DC.) Mattos

Lilian Souza Santos, Igor Silva da Hora, Marcos 
Vinicius Meiado

Resumo

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos (Bignoniaceae) é uma 
espécie arbórea encontrada na Caatinga, potencialmente utilizada para 
recuperação de áreas degradadas e comerciais. Este estudo objetivou 
avaliar a infl uência dos ciclos de hidratação e desidratação (HD) na 
germinação de sementes da espécie estudada. Duzentas sementes foram 
divididas em quatro amostras de 50, submetidas a 0, 1, 2 e 3 ciclos de HD 
(4h-Hidratanto/5h-Desidratando), respectivamente. Após a passagem pelos 
ciclos, as sementes foram semeadas em 40 sacos contendo 1 kg de solo 
comercial, com rega diária e exposição em casa de vegetação. O experimento 
foi avaliado diariamente, durante 15 dias, sendo a emergência da plântula o 
critério de germinação utilizado. Os dados foram analisados pela Anova. A 
amostra que não passou por ciclo, obteve uma média de 48,0 ± 5,3% de 
germinabilidade, já as amostras que foram submetidas aos três ciclos de HD 
sofreram infl uência positiva dos tratamentos (F = 4,8471; gl = 3; p = 0,0061), 
onde foi observado um aumento das médias percentuais de germinabilidade 
já no primeiro ciclo (66,0 ± 6,0 %), chegando a alcançar 82,0 ± 5,5 % ao 
passarem por três ciclos de HD. Não houve diferença signifi cativa no t50 (F = 
0,0614; gl = 3; p = 0,5873) em todas as amostras. Os resultados do trabalho 
comprovaram a infl uência positiva da hidratação descontínua na germinação 
de H. chrysotrichus e podem ser utilizados para otimizar o processo de 
produção de mudas.

Palavras-chave: produção de mudas; ipê-amarelo; ciclos de HD.
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Potencial alelopático do 
extrato aquoso de sementes 
de Tabebuia aurea (Silva 
Manso) Benth. & Hook.f. ex 
S. Moore (Bignoniaceae)  
Lilian Souza Santos 1, Igor Silva da Hora 1, Marcos 
Vinicius Meiado1, Célia Gomes de Siqueira 2

Resumo

A alelopatia compreende a síntese e liberação de metabólitos secundários por 
uma planta, que interferem no ciclo de vida de outra planta, positivamente ou 
negativamente. O objetivo deste trabalho foi identifi car efeitos alelopáticos do 
extrato aquoso de sementes de craibeira [Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. 
& Hook.f. ex S. Moore (Bignoniaceae)] na germinação de sementes de alface 
[Lactuca sativa L. (Asteraceae)]. As sementes de craibeira foram coletadas nas 
regiões de Caatinga de Sergipe e encaminhadas ao laboratório, para secagem 
a 40 °C. O extrato aquoso (100 g L-1) foi utilizado nas concentrações de 0, 25, 
50, 75 e 100%, sendo preparadas soluções de PEG 6000 com osmolaridades 
equivalentes às dos extratos aquosos. O experimento foi realizado em placas 
de Petri e avaliado em intervalos de 12 horas, durante cinco dias. A análise 
estatística utilizada foi Anova. Observou-se que a germinabilidade das sementes 
foi reduzida signifi cativamente quando houve aumento das concentrações do 
extrato (F = 43,940; gl = 4; p < 0,0001), chegando a 0% na concentração 100%. 
O t50 apresentou variação na presença do extrato aquoso, apresentando 
maiores valores ao longo do aumento das concentrações (F = 63,719; gl = 
4; p < 0,0001), sendo que essas infl uências negativas não foram verifi cadas 
nos extratos de PEG 6000 com osmolaridades equivalentes às dos extratos 
aquosos. Desta forma, comprovou-se a existência de efeitos alelopáticos 
prejudiciais do extrato aquoso das sementes de craibeira na germinação de 
alface. Assim, este conhecimento torna-se importante para a compreensão do 
papel ecológico da espécie no meio.

Palavras-chave: alelopatia; craibeira; comportamento germinativo.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
de Sergipe (UFS); 2Laboratório de Microbiologia, Departamento de Biociências de UFS, 
souzaliu@gmail.com.



324 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Poleiros artificiais como 
ferramenta para o manejo 
da chuva de sementes no 
Submédio do São Francisco
Maria Madalena da Silva Soares, Fabricio 
Francisco Santos da Silva, Diogo 
Denardi Porto, Bárbara França Dantas

Resumo

O Novo Código Florestal determina que toda propriedade rural presente no bioma 
Caatinga deve preservar ao menos 20% de sua área com vegetação nativa. A 
legislação permite aos proprietários de áreas que não apresentem esse mínimo 
a comprometem-se em recompor a vegetação das áreas em troca do pagamento 
de multas. O clima semiárido predominante no Nordeste brasileiro difi culta essa 
recomposição. Uma solução é o uso de técnicas de manejo de baixa intensidade, 
que apresentam menor custo e são efi cientes na regeneração natural de áreas 
degradadas por aproveitarem-se de mecanismos naturais de sucessão ecológica. 
Objetivou-se avaliar a viabilidade de poleiros artifi ciais como ferramenta para 
atrair sementes dispersas por pássaros a áreas degradadas, acelerando a 
regeneração dessas áreas. Dez poleiros artifi ciais foram instalados no Campo 
Experimental da Caatinga da Embrapa Semiárido em Petrolina, PE. A quantidade 
de material e o número de sementes depositadas pela avifauna em telas abaixo 
dos poleiros e em telas controle, desprovidas de poleiros, foram acompanhados 
mensalmente entre novembro/2017 e abril/2018. Apresença dos poleiros 
aumentou signifi cativamente a taxa de deposição de material fecal e sementes 
sobre as telas. Entre dezembro/2017 e fevereiro/2018, no início das chuvas, a 
maioria das sementes depositadas foram Cactaceae. Em março e abril/2018, 
após volumes mais expressivos de chuva, uma quantidade maior sementes de 
outras famílias (Burseraceae, Fabaceae, Bromeliaceae, Euphorbiaceae), foram 
depositadas nos poleiros. Esses resultados sugerem que essas estruturas são 
efi cientes como ferramenta de manejo da chuva de sementes na Caatinga.

Palavras-chave: poleiro; sementes; refl orestamento.

Apoio
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Embrapa Semiárido, madallenasoares21@gmail.com.



325DOCUMENTOS 287

Poleiros  artifi ciais  favorecem 
o incremento de propágulos 
em áreas degradadas da 
Caatinga?
Paulo Henrique de Jesus da Cunha1, 
Cristianne Santana Santos2, Diogo 
Denardi Porto3, Marcos Vinicius Meiado4

Resumo

A nucleação é uma estratégia de recuperação que promove a formação de 
núcleos de vegetação e a ocupação de uma determinada área por outras 
espécies. Dentre as técnicas nucleadoras, se encontram os poleiros artifi ciais 
que são utilizados como atrativos da avifauna, promovendo, assim, o 
incremento de propágulos vegetativos na área degradada. Sendo assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar o papel de poleiros artifi ciais no incremento 
de sementes em uma área degradada da Caatinga. O estudo foi realizado 
no município de Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Foram instalados cinco 
poleiros artifi cias com presença de coletores em uma área degradada da 
Caatinga e cinco poleiros em uma área em estado inicial de regeneração. As 
avaliações dos poleiros e a coleta do material foram mensais e compreenderam 
o período entre novembro de 2017 a abril de 2018. A riqueza e a abundância 
de sementes encontradas nos poleiros com dispersão zoocórica e autocórica 
foram comparadas com o teste t. Em seis meses de estudos foram 
coletadas 346 sementes de 21 morfoespécies, sendo 256 sementes de 15 
morfoespécies na área em estado inicial de regeneração e 90 sementes 
de 13 morfoespécies na área degrada. A riqueza entre as áreas não diferiu 
signifi cativamente (t = -1,5215; p < 0,1591). A abundância de sementes foi 
similar entre as áreas, não havendo diferença entre a localização em que 

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal de 
Sergipe, Itabaiana, Sergipe, Brasil.; 2Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, Sergipe, Brasil.; 3Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária; 4Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, 
Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, Sergipe, Brasil, paulophcunha1@hotmail.com.
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os poleiros estavam instalados (t = -2,0805; p < 0,0642). Embora os poleiros 
artifi ciais contribuam com o incremento de sementes, não houve diferença 
entre as áreas estudadas.

Palavras-chave: nucleação; restauração; dispersão de sementes.

Apoio

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Universidade 
Federal de Sergipe (UFS).
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Efeito da hidratação des-
continua de sementes na 
produção de matéria seca 
em mudas de Triplaris 
gardneriana Wedd. subme-
tidas a defi cit hídrico
Rafael Silva Freitas, Elizamar Ciríaco da Silva

Resumo

A hidratação descontínua de sementes tem sido adotada como uma técnica 
alternativa para a produção de mudas de espécies fl orestais, promovendo 
aclimatação a ambientes secos. Se os benefícios da técnica se concretizarem, 
as plântulas em situação de estresse que passaram pela hidratação 
descontinua (HD) devem se desenvolver melhor em relação aquelas que não 
sofreram esse processo. Com o objetivo de avaliar os efeitos da hidratação 
descontínua de sementes na produção de matéria seca de Triplaris 

gardneriana Wedd., sob condições de seca intermitente, foi desenvolvido um 
experimento em esquema fatorial 4x3, correspondendo a quatro tratamentos 
pré-germinativos de hidratação descontínua das sementes (HD) (0, 1, 2 e 3 
ciclos) e três tratamentos hídricos nas plântulas [rega diária como controle (C) 
e intervalos de sete (S7) e 14 dias (S14) entre regas] com cinco repetições, 
totalizando 60 plântulas. Os benefícios da hidratação descontínua foram 
observados na maior produção de matéria seca nas folhas (MSF), caule 
(MSC), raiz (MSR) e matéria seca total (MST) nas plantas que passaram por 
dois ciclos de HD submetidas a intervalos de sete dias entre as regas (S7). 
Por outro lado, as plantas que passaram por três ciclos de HD apresentaram 
reduções acentuadas na produção de matéria seca, independente do 
tratamento hídrico, evidenciando um limiar na hidratação descontinua, que 
pode variar entre as espécies, que quando ultrapassado não proporciona 
benefícios as plântulas. Dois ciclos de HD nas sementes, aliado a ciclos de 
sete dias entre as regas, atuam como um agente promotor do crescimento 
para a espécie.

Palavras-chave: defi cit hídrico; crescimento; hidratação prévia.

Universidade Federal de Sergipe, rafaelfreitasse@hotmail.com.
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Lotes de Myracrodruon 
urundeuva apresentam 
diferentes tolerâncias ao 
estresse hídrico
Gilmara Moreira de Oliveira1, Fabrício 
Francisco Santos da Silva1, Marcelo do 
Nascimento Araujo2, Claudineia Regina 
Pelacani Cruz1, Bárbara França Dantas2

Resumo

Myracrodruon urundeuva Allemão é uma espécie com distribuição geográfi ca 
extensa pelo território brasileiro, de relevante valor socioeconômico e 
em situação de ameaça. O conhecimento das condições ambientais que 
interferem na germinação das sementes é de fundamental importância para 
estudos de sobrevivência a variações climáticas. Desta forma, objetivou-
se avaliar a infl uência de diferentes potenciais osmóticos na germinação 
de sementes de M. urundeuva. Os diásporos foram coletados nos anos de 
2010 a 2013 na cidade de Lagoa Grande, PE e armazenados no laboratório 
de sementes da Embrapa Semiárido até a condução dos experimentos. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com três repetições 
de 50 sementes. O estresse hídrico foi utilizado em esquema fatorial 6x4, 
com seis potenciais osmóticos (0, -0,2, -0,4, -0,6, -0,7 e -0,8 MPa) e quatro 
lotes de sementes, utilizando como agente osmótico soluções de polietileno 
glicol 6000 preparadas em água destilada As sementes foram semeadas em 
caixas acrílicas do tipo “gerbox” e mantidas em temperatura constante de 25 
°C. Foram calculadas porcentagem de germinação e índice de velocidade de 
germinação. A germinação máxima de todos os lotes foi verifi cada quando as 
mesmas foram submetidas até -0,4 MPa. As soluções osmóticas reduziram 
gradativamente a porcentagem e velocidade de germinação até a inibição 
total em -0,8 MPa. O lote 2010 apresentou valores de germinação superiores 
a 60% em -0,6 MPa. Sementes de M. urundeuva são tolerantes em uma 
ampla faixa de potenciais osmóticos, no entanto a tolerância é alterada 
conforme a qualidade fi siológica do lote.

Palavras-chave: Caatinga; aroeira-do-sertão; restrição hídrica.

1Universidade Estadual de Feira de Santana; 2Embrapa Semiárido, gilmara_5@hotmail.com.
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Efeitos da hidratação des-
contínua na germinação de 
sementes de mandacaru 
sob estresse salino
Riclécia Fraga Santos, Marcos Vinicius Meiado

Resumo

Muito se discute sobre a infl uência dos fatores abióticos, como a água, 
temperatura, luz, e salinidade, que infl uenciam diretamente o início do 
processo germinativo em qualquer semente, onde o excesso ou a escassez 
de um fator pode inibir a germinação. O objetivo deste estudo foi avaliar o 
comportamento germinativo das sementes de uma população de mandacaru 
[Cereus jamacaru DC. subsp. jamacaru (Cactaceae)] sob infl uência do 
estresse salino após passarem por hidratação e desidratação (HD). Frutos 
da espécie foram coletados em áreas de Caatinga de Petrolina, PE e as 
sementes foram submetidas a 0, 1, 2 e 3 ciclos de HD em três tempos de 
hidratação (X: 12 horas, Y: 33 horas e Z: 51 horas). Para simular o estresse 
salino foi utilizada a solução de cloreto de sódio nas concentrações 0,0; -0,1; 
-0,3; -0,6; -0,9 MPa, com quatro repetições de 25 sementes por tratamento, 
sendo a germinação avaliada diariamente, por um período de 20 dias. As 
sementes obtiveram uma menor porcentagem de germinação no controle, 
enquanto que, à medida que se aumentavam os ciclos de HD, houve um 
aumento na germinabilidade. No tempo X, 3 ciclos foi o melhor tratamento 
para a germinabilidade (0,0 MPa: 85,0 ± 5,0%). No potencial de -0,9 MPa 
houve germinação em todos os ciclos, exceto no tratamento controle. No 
tempo Z, não houve germinação no controle em baixos potenciais osmóticos. 
Conclui-se que os ciclos de HD conferem maior tolerância ao estresse salino 
para as sementes de mandacaru.

Palavras-chave: ciclos de hidratação descontínua; mandacaru; estresse 
salino.
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Impacto do aquecimento 
global no recrutamento 
dos bancos de sementes 
em solos da caatinga pre-
servada e degradada
Sara de Souza Alencar1, Jasmine Novaes 
Tavares Freire1, Raquel Araujo Gomes2, Diogo 
Denardi Porto3, Barbara França Dantas3

Resumo

O banco de sementes tem a função de manutenção e regeneração natural da 
vegetação. As projeções climáticas do 5º Relatório do Painel Internacional de 
Mudanças Climáticas (IPCC/AR5) estimam um aumento na temperatura média 
anual de até 5 ºC na Caatinga em 2100. O presente trabalho tem como objetivo 
avaliar a emergência de plântulas em solos de área preservada (AP) e área 
degradada (AD) da Caatinga, em temperatura atual e futura. Para tanto, foram 
coletadas 20 amostras de cada uma das áreas, que se localizam na Estação 
Experimental da Caatinga, Embrapa Semiárido, Petrolina, PE. Em embalagens 
retangulares de alumínio (740 mL) foram adicionados 250 mL de cada amostra 
de solo e 250 mL de vermiculita. Foram utilizadas duas estufas, sendo cada 
estufa com vinte repetições de cada lagoa. As estufas são de vidro, sendo uma 
climatizada com controle de temperatura e umidade, e a outra não climatizada 
com temperatura média 4,5 ºC mais alta que a primeira. Assim, pôde-se simular 
as alterações climáticas previstas no AR5/IPCC. As 80 bandejas (20 AP e 20 
AD em cada estufa) foram avaliadas diariamente durante 13 semanas. Os 
resultados mostram que o aumento da temperatura comprometeu a germinação 
de sementes e a emergência de plântulas do banco de sementes. O solo da 
AP apresentou aproximadamente o dobro de plântulas emergidas em relação à 
AD, independente da temperatura ambiente. Portanto, pode-se concluir que o 
estabelecimento de plântulas e recrutamento do banco de sementes de áreas 
degradadas poderá ser prejudicado pelas mudanças climáticas.

Palavras-chave: germinação; emergência de plântulas; temperatura.
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Qualidade de mudas de um-
buzeiro (Spondias tuberosa 
Arr. Cam.) irrigadas com 
águas salinas
Gislaine dos Santos Nascimento, José 
Lucínio de Oliveira Freire, Naelson 
Araújo dos Santos, Cícero Silva Dias

Resumo

No Semiárido brasileiro, na produção de mudas de frutíferas são utilizadas 
águas com restrições quanto à salinidade. A pesquisa objetivou avaliar 
a qualidade de mudas de umbuzeiro produzidas com águas salinas. O 
experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 
seis tratamentos (0,5; 2,5; 4,5; 6,5 e 8,5 e 10,5 dS m-1), três repetições e 
três plantas por parcela. As variáveis analisadas foram taxa de crescimento 
absoluto em altura e em fi tomassa fresca epígea e o índice de qualidade de 
Dickson (IQD). Os dados foram analisados e interpretados pela análise de 
variância pelo teste “F” e submetidos à regressão linear e quadrática. No 
crescimento absoluto em altura, ocorreu uma depleção de 0,032 cm dia-1 
a cada aumento unitário da condutividade elétrica hídrica e decréscimos 
estimados de 76,5% entre plântulas irrigadas com água de 0,5 dS m-1 (0,34 
cm dia-1) e 8,5 dS m-1 (0,08 cm dia-1). A taxa de crescimento absoluto em 
fi tomassa fresca epígea foi reduzida de 0,13 (0,5 dS m-1) a 0,02 cm3 dia-1 

(8,5 dS m-1). A irrigação com água de 10,5 dS m-1 promoveu a morte das 
mudas de umbuzeiro. Com queda acentuada na qualidade das mudas com a 
exposição das plantas à salinidade hídrica, o índice de qualidade de Dickson 
foi de 0,47 (0,5 dS m-1), 0,34 (2,5 dS m-1), 0,24 (4,5 dS m-1), 0,15 (6,5 dS 
m-1) e 0,08 (8,5 dS m-1). Com isso, mudas de umbuzeiro de qualidade (IQD 
= 0,2) são produzidas quando irrigadas com águas de até 5,3 dS m-1.

Palavras-chave: Spondias tuberosa; salinidade; produção de mudas.
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332 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Qualidade de mudas de 
carnaubeira irrigadas com 
águas salinas
Naelson Araújo dos Santos, José Lucínio de 
Oliveira Freire, Gislaine dos Santos Nascimento

Resumo

A carnaubeira é de grande importância econômica para a região semiárida 
nordestina. Esta pesquisa avaliou os efeitos da salinidade hídrica na 
emergência de plântulas e na qualidade de mudas de carnaubeira. O 
experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 
6 tratamentos (0,5; 2,5; 4,5; 6,5; 8,5; 10,5 dS m-1) e 10 repetições. Foram 
analisados o tempo de emergência, índice de velocidade de emergência, 
altura das plantas e o índice de qualidade de Dickson. Os dados foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F, com análise de regressão 
linear e quadrática, utilizando o software Sisvar 5.6®. O tempo médio de 
emergência foi elevado em 1,9 dias a cada aumento unitário da condutividade 
elétrica da água de irrigação, sendo de 66,7 dias quando o substrato foi 
irrigado com água de 10,5 dS m-1. O índice de velocidade de emergência 
foi reduzido de 0,020 a 0,013 quando se utilizaram águas de 0,5 a 10,5 dS 
m-1, respectivamente. Independentemente do nível de salinidade da água de 
irrigação, os valores médios de altura foram de 37,9 cm. O índice de qualidade 
de Dickson (IQD) foi reduzido com a elevação da salinidade hídrica da água 
de irrigação percebendo-se que, a partir de 4,2 dS m-1, as mudas perdem 
qualidade, apresentando valores de IQD menores que 0,2. O aumento da 
salinidade hídrica da água de irrigação exerce efeitos deletérios nos atributos 
de emergência das plântulas e quando irrigadas com águas de condutividade 
elétrica a partir de 4,2 dS m-1, a qualidade das mesmas é afetada.

Palavras-chave: produção de mudas; carnaubeira; salinidade.
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Chuva de sementes em 
uma área de Caatinga em 
diferentes estádios de 
degradação
Daianne Maria de Oliveira1, Ayslan Lima Trindade1, 
Diogo Denardi Porto2, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

As variações estruturais de uma vegetação infl uenciam os mecanismos de 
regeneração, como, por exemplo, a chuva de sementes. Esta se dá pela 
dispersão de diásporos, sendo avaliada pela quantidade de sementes que são 
depositadas em determinada área, em um espaço de tempo. Tal mecanismo 
é de grande importância para a dinâmica da fl oresta, atuando na sucessão 
ecológica. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a importância 
da chuva de sementes em áreas com diferentes estádios de degradação 
da Caatinga. Foram utilizados 40 coletores de 0,125 m2 totalizando 5,024 
m2. A metade deles foram colocados em uma área conservada (AC) e a 
outra em uma área vizinha, desmatada (AD). Os diásporos foram coletados 
a cada 30 dias, durante quatro meses, desde o mês de outubro, fi nal da 
estação chuvosa. Posteriormente, as sementes coletadas foram triadas, 
quantifi cadas e identifi cadas, e a abundância e a riqueza das amostras foram 
comparadas pela Anova (2 fatores). A AC apresentou à maior abundância 
de sementes e riqueza de espécies. Foram quantifi cadas 5.047 sementes, 
representadas por 47 morfoespécies e 1.058 sementes na AD, distribuídas 
em 15 morfoespécies. Nas duas áreas, a maior abundância de sementes foi 
no primeiro mês posterior as chuvas, novembro de 2017 (F = 9,64; p < 0,0001), 
assim como a maior riqueza (F = 19,385; p < 0.0001). Tais valores foram 
decrescentes com o passar dos meses, em ambas as áreas. Assim, na AC, 
a chuva de sementes apresentou-se como importante fonte de propágulos, 
sendo fundamental para regeneração de áreas degradadas.

Palavras-chave: restauração; sucessão; diásporos.

Apoio
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Efeito da hidratação descon-
tinua no desenvolvimento 
inicial de plântulas de cana-
fístula
Paulo Henrique de Jesus da Cunha1, Ayslan 
Trindade Lima1,2, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

A Caatinga vem sendo constantemente degradada e, com isso, surge a 
necessidade de criar técnicas alternativas que visem a produção de mudas 
mais tolerantes para serem usadas em planos de recuperação. Assim, o 
objetivo deste estudo foi avaliar se ciclos de hidratação e desidratação 
(ciclos de HD) durante o processo de embebição conferem maior vigor 
no desenvolvimento inicial das plântulas de canafístula [Senna spectabilis 
(DC.) H.S Irwin & Barneby var. excelsa (Schrad.) H.S.Irwin & Barneby 
(Fabaceae)]. Para isso, as sementes foram escarifi cadas em água fervente 
a 80 °C, durante cinco minutos, para quebra da dormência. Logo após, as 
sementes foram submetidas a 0, 1, 2 e 3 ciclos de HD durante 7 e 24 horas, 
respectivamente. As sementes foram colocadas para germinar em sacos 
plásticos contendo solo e, após a emergência, as plântulas foram mantidas 
em casa de vegetação durante 60 dias. Ao término deste período, foram 
avaliados o comprimento da parte área e subterrânea, diâmetro do caule, 
número de folhas e folíolos e biomassa do caule e das raízes. Os resultados 
não apresentaram diferença signifi cativa, mostrando que os parâmetros 
avaliados não foram afetados pelos ciclos de HD. O diâmetro do caule foi 
aproximadamente 3,48 ± 3,022 cm e número de folhas variou de 2 a 11. As 
médias de biomassa seca da folha, caule e raiz foram 0,30 ± 0,11 g, 0,12 ± 
0,02 g e 0,15 ± 0,03 g, respectivamente. Conclui-se que os ciclos de HD não 
conferiram maior vigor no desenvolvimento das plântulas de canafístula.

Palavras-chave: Caatinga; ciclos de hidratação; produção de mudas.
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Inferências ecofi siológicas 
em Paepalanthus chi-
quitensis Herzog (Eriocau-
laceae)
João Paulo Ribeiro-Oliveira, Carollayne 
Gonçalves-Magalhães, Denise Garcia de Santana

Resumo

Diásporos nativos apresentam alta variabilidade intraespecífi ca, mesmo 
quando amostras representativas são tomadas. Assim, o indivíduo-diásporo 
ocupa papel central na ecofi siologia da germinação e, por isso, foi o tema 
dessa pesquisa sobre Paepalanthus chiquitensis. Entre as indagações está 
a possibilidade dormência, bem como a tolerância térmica. Diásporos de 36 
matrizes compuseram uma amostra mista, que foi analisada em experimentos 
independentes sobre dinâmica da água em diásporos germinando, 
exposição térmica (35, 40, 50, 60 e 70 ºC por 30 minutos) e embebição 
(4h) em estimuladores de crescimento (100, 200 ou 300 mgGA3 L-1; 0.2% 
KNO3). Diásporos embebidos (4h H2O) ou não tratados foram controles. 
Não há barreiras à difusão (embebição=2-5 horas), mas variabilidade 
na permeabilidade. Isso escalonou o início da fase predominantemente 
anfi bólica da germinação. A longa fase (5 dias) é peculiar do indivíduo-
diásporo, fi ndando com a primeira protrusão. A germinabilidade foi alta 
(77,5-86,5%), com altas taxas de protrusão diária (2,46-3,03 diásporos dia-
1), independendo de estímulos. Os estímulos, entretanto, uniformizaram o 
processo germinativo (CVt=65.5%), mostrando que além de tolerar elevadas 
temperaturas, os diásporos não possuem dormência primária. A relação entre 
o tamanho da fase bioquímica da germinação stricto sensu e a longevidade 
(literatura), demonstram que os diásporos não possuem dormência primária, 
mas propensão a dormência secundária, a qual pode induzir ciclos. Portanto, 
a espécie forma bancos transitórios de diásporos. Então, é necessário 

Laboratório de Sementes Florestais, Instituto de Ciências Agrárias, Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), Autor para correspondência: ribeirooliveirajp@gmail.com.
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reportar peculiaridades dos indivíduos-diásporos para maximizar estratégias 
sobre conservação de espécies em ambientes extremos, como campos 
rochosos e Caatinga.

Palavras-chave: germinação stricto sensu; ecofi siologia da germinação; 
sempre-vivas ameaçadas.

Apoio
Capes; Fapemig; CNPq.



337DOCUMENTOS 287

Superação da dormência 
do banco de sementes de 
macrófitas aquáticas da 
Caatinga
Raquel Araujo Gomes1, Jasmine Novaes Tavares 
Freire2, Sara De Souza Alencar2, Maria Carolina 
Tonizza Pereira1, Bárbara França Dantas3

Resumo

O banco de sementes (BS) é classifi cado como todas as sementes viáveis 
presente no solo ou sedimento, sendo dividido em transitório, quando sementes 
permanecem viáveis por até um ano, e persistente, quando há presença de 
dormência nas sementes. Poucos trabalhos descrevem a viabilidade de 
sementes em amostras de solo armazenadas, principalmente quanto ao BS 
de lagoas temporárias. O objetivo foi comparar a germinação de macrófi tas 
em amostras recém-coletadas e armazenadas do BS de lagoas intermitentes. 
Foram coletadas 20 amostras de sedimentos de lagoas de Sobradinho-BA 
(SB2) e Santa Maria, PE (SM) em 2014 e armazenadas por 38 meses em 
câmara fria. Foram colocados 150 mL de vermiculita e 150 mL de cada amostra 
de solo em embalagens retangular de alumínio (750 mL). Após a montagem, 
as embalagens foram colocadas em estufa de vidro climatizada com controle 
de ventilação e umidade e mantidas com lâmina de 1 cm de água acima do 
solo. Foram realizadas contagens semanais de plântulas emergidas durante 
6 semanas. Os resultados mostraram que o BS recém-coletado da lagoa SM 
apresentou 178,4 plântulas/m2, enquanto que o BS armazenado apresentou 
1294,2 plântulas /m2. A lagoa SB2 apresentou um maior número de plântulas 
emergidas dentre os dois ambientes, com o BS recém-coletado e o armazenado 
apresentando 1558,6 e 2907,6 plântulas /m2, respectivamente. Apesar das 
lagoas estarem em municípios distintos elas se comportaram da mesma forma 
com o armazenamento, alterando a dinâmica do BS, aumentando a quantidade 
de plântulas emergidas devido à superação da dormência das sementes.
Palavras-chave: Germinação; Flora aquática; Lagoas

Apoio
Embrapa Semiárido.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Universidade Estadual de Pernambuco; 
3Embrapa Semiárido, raquel18ag@hotmail.com.
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Poleiros artificiais aumen-
tam riqueza e abundância 
de plântulas em área de Caa-
tinga degradada na estação 
chuvosa do Submédio do 
São Francisco
Barbara França Dantas1, Fabrício Francisco 
Santos da Silva1,2, Maria Madalena da 
Silva Soares1, Diogo Denardi Porto1

Resumo

A falta de sementes é um dos principais fatores limitantes à restauração 
fl orestal. Os poleiros artifi ciais são locais estratégicos para pouso entre 
fragmentos fl orestais, incrementando no aporte de sementes zoocóricas em 
áreas de restauração. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a quantidade 
e germinação de sementes obtidas de coletores de chuva de sementes, sob 
poleiros artifi ciais ou não, em área de Caatinga degradada. Coletores de 
sementes foram confeccionados com tela de nylon permeável à água, medindo 
1 m x 1 m e fi xados a 30 cm do chão na base de poleiros artifi ciais ou não. Entre 
dezembro/2017 e abril/2018, estação chuvosa na região, foram coletadas mais 
de 1300 sementes, das quais 67% provinham de coletores sob poleiro artifi cial. 
Destas, germinaram 49% das sementes, identifi cadas entre as famílias 
Cactaceae, Burseraceae, Bromeliaceae, além de plântulas de 5 morfoespécies 
não identifi cadas. A partir das coletas de dezembro/2017 a fevereiro/2018, as 
espécies de Cactaceae representaram mais de 99% das sementes germinadas, 
com maioria de plântulas de Pilosocereus pachycladus Ritter (facheiro). A 
amostra coletada em março/2017 apresentou 75% de plântulas de Melocactus 

zehntneri (Britton & Rose) Luetzelburg (coroa-de-frade); e a amostra coletada 
em abril/2018 apresentou 96% de plântulas de Neoglaziovia variegata (Arruda) 
Mez. (caroá). Nos coletores sem poleiro artifi cial, a maioria das sementes 
coletadas foi de Euphorbiaceae (453), das quais nenhuma germinou. Sendo 
assim, pode-se inferir que a presença dos poleiros artifi ciais levou a uma maior 
riqueza e abundância de plântulas em área de Caatinga degradada.

Palavras-chave: ecologia; germinação; chuva de sementes.

1Embrapa Semiárido; 2UEFS, barbara.dantas@embrapa.br.
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A hidratação descontínua 
em sementes de mandacaru 
confere maior tolerância ao 
estresse hídrico?
Riclécia Fraga Santos, Marcos Vinicius Meiado

Resumo

As sementes de ambientes semiáridos passam por hidratação descontínua 
e podem apresentar memória hídrica, que se refere à habilidade da semente 
em manter as mudanças bioquímicas e fi siológicas decorrentes de uma 
hidratação prévia. O objetivo deste estudo foi investigar a resposta germinativa 
de sementes de uma população de mandacaru [Cereus jamacaru DC. subsp. 
jamacaru (Cactaceae)] sob estresse hídrico, após serem submetidas aos 
ciclos de hidratação e desidratação (HD). Frutos da espécie foram coletados 
em áreas de Caatinga de Poço Redondo, SE e as sementes foram submetidas 
a 0, 1, 2 e 3 ciclos de HD em três tempos de hidratação (X: 12 horas, Y: 33 
horas e Z: 51 horas). Para simular o estresse hídrico foi utilizada a solução 
de polietileno glicol 6000 nas concentrações 0,0; -0,1; -0,3; -0,6; -0,9 MPa, 
com quatro repetições de 25 sementes por tratamento, sendo a germinação 
avaliada diariamente, por um período de 20 dias. Os potenciais da água 
infl uenciaram negativamente a germinação, sendo o potencial 0,0 MPa o 
melhor, independente do ciclo ou tempo de hidratação. A maior germinabilidade 
foi observada no controle (0 ciclo e 0,0 MPa: 95,0 ± 5,0%), porém, foi 
observada germinação das sementes de mandacaru até o potencial de -0,9 
MPa. A hidratação descontínua infl uenciou negativamente a germinação da 
população avaliada, sendo observada uma redução na germinabilidade após 
a passagem pelos ciclos. Conclui-se que os ciclos de HD não conferiram 
maior tolerância ao estresse hídrico e este fato pode estar relacionado à alta 
tolerância apresentada pela população de mandacaru avaliada.

Palavras-chave: ciclos de hidratação e desidratação; mandacaru; estresse 
hídrico.

Apoio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).
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Germinação de sementes de 
catingueira-verdadeira sob 
estresses abióticos combi-
nados
Janete Rodrigues Matias1, Jasmine Novaes 
Tavares Freire2, Sara de Souza Alencar2, 
Salvador Barros Torres1, Bárbara França Dantas2

Resumo

Em condição de elevada salinidade o potencial osmótico do substrato/solo é 
reduzido, diminuindo a disponibilidade hídrica. O nível de tolerância, porém, 
dependerá dos mecanismos e efi ciência na redução dos danos causados 
pelos sais em excesso. A Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz apresenta 
tolerância a salinidade, no entanto, essa resposta se associada a maiores 
temperaturas que a considerada ideal para espécie, é desconhecida. Objetivou-
se estabelecer a curva de germinação de sementes de catingueira-verdadeira em 
estresse combinado (salinidade e temperatura). Foram utilizadas sementes de 
P. pyramidalis provenientes de matrizes do distrito de Massaroca, BA (9°52’09”S, 
40°16’42,00”W e 469 m de altitude). As sementes foram acondicionadas, em 
rolos de papel, umedecidos com soluções de cloreto de sódio, em diferentes 
potenciais osmóticos (0,0; -0,1; -0,2, -0,4 e -0,6 MPa), correspondente em 
volume a 2,5 vezes o peso do substrato. Os rolos contendo as sementes 
foram mantidos em germinadores a 25, 30, 35, 40 e 20/40 ºC. Realizou-se 
contagens diariamente e ao fi nal calculou-se a porcentagem de germinação. 
Para cada tratamento, quatro repetições de 25 sementes, em esquema fatorial 
5 (temperaturas) x 5 (potenciais osmóticos). Sob temperatura de 25, 30 e 20/40 
ºC mantiveram germinação elevada mesmo em potencial osmótico de -0,6 
MPa, apenas sob 40 ºC decresceu, e está causando maior estresse para as 
sementes. A temperatura infl uenciou na resposta da germinação em condição 
salina. Sementes de catingueira-verdadeira apresentam tolerância a salinidade.

Palavras-chave: salinidade; estresse térmico; Poincianella pyramidallis.

Apoio

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Programa 
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1Universidade Federal Rural do Semi-Árido; 2Embrapa Semiárido, janete07@hotmail.com.
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Curva de embebição de se-
mentes de duas populações 
de Erythrina velutina Willd. 
(Fabaceae)
Maria Franciele de Jesus Santana1, Joana Paula 
Bispo Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

Determinar a curva de embebição pode servir de base na determinação 
da duração de tratamentos como condicionamento osmótico, auxiliando 
na germinação. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar 
a curva de embebição das sementes de duas populações de Erythrina 

velutina Willd. (Fabaceae). As sementes foram coletas nos municípios de 
Jutaí (Pernambuco) e Itabaiana (Sergipe) e foram escarifi cadas com ácido 
sulfúrico durante 180 minutos. Posteriormente, foram divididas em quatro 
repetições de 25 sementes, que tiveram o seu peso inicial aferido e foram 
colocadas para embeber em placa de Petri, contendo duas folhas de papel-
fi ltro umedecidas com água destilada. As sementes foram pesadas em 
intervalos de 60 minutos até a fi nalização das três fases de embebição, que 
foi estimada por meio da variação da biomassa das sementes nos diferentes 
intervalos avaliados. A curva das duas populações foi comparada pelo teste t. 
As sementes da população de Sergipe apresentaram uma curva de 12 horas 
com 143% de embebição. Já a população de Pernambuco embebeu pelo 
período de 10 horas, embebendo cerca de 120% de embebição (t= 3,51; gl= 
6; p= 0,0125). As duas populações apresentaram tempos diferentes na fase 
I e II de embebição, sendo respectivamente 6 e 12 horas para a população 
de Sergipe e 6 e 10 horas para a população de Pernambuco. Apesar de 
apresentarem tempos e porcentagem de embebição diferentes, foi possível 
verifi car o padrão trifásico da curva que pode se alongar ou reduzir-se, 
dependendo de propriedades específi cas das sementes de cada população.

Palavras-chave: condicionamento osmótico; germinação; escarifi caçao.

1Universidade Federal de Sergipe (UFS); 2Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
francielefc3@hotmail.com.
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Influência de hormônio na 
germinação de sementes 
de Rhaphiodon echinus 
Schauer (Lamiaceae)
Raira Carine Santana da Silva, Winnglyde 
Sheksp Soares Coelho, Geisse Carla 
da Silva Souza, Kacya Lowrana Galvão 
de Araújo, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

Rhaphiodon echinus (Lamiaceae) é uma espécie encontrada unicamente 
na Caatinga e que apresenta potencial ornamental. A produção de mudas 
por sementes, sem nenhum tratamento, não tem mostrado resultados 
satisfatórios. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de ácido 
giberélico (GA3) na quebra de dormência de sementes dessa espécie. O 
experimento foi realizado no laboratório de sementes da Embrapa Semiárido, 
utilizando-se 200 sementes coletadas em frutos de indivíduos mantidos na 
coleção de plantas ornamentais. Estas foram submetidas a dois tratamentos, 
com (T1) e sem hormônio (T2), em quatro repetições de 25 sementes cada, 
totalizando 100 sementes para cada tratamento. As sementes foram dispostas 
em gerbox, sendo adicionado 11 ml de solução do ácido giberélico a 10% (T1) 
ou 11 ml de água destilada (T2). Os gerboxs foram mantidos em germinador 
à temperatura constante de 25o C e acompanhados por 35 dias. No T1, 
registrou-se 52% de sementes germinadas, com a primeira germinação 
registrada no 3º. dia do experimento e a última no 31º. dia. No T2, observou-
se 16% de sementes germinadas, também com registro da primeira e última 
germinação no 3º. e 31º. dia, respectivamente. Os resultados evidenciam 
que as sementes de R. echinus apresentam dormência e que a aplicação do 
regulador e crescimento infl uenciou na quantidade de sementes germinadas, 
mas não teve refl exos em relação ao tempo de germinação.

Palavras-chave: Caatinga; ornamental; dormência.

Embrapa Semiárido, Autor para correspondência: raira.carine1995@hotmail.com.
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Germinação in vitro de 
sementes de angico em 
diferentes concentrações 
de sacarose

Olorounchola David Didolanvi, Anna Christina 
Passos Menezes, Raiane Lima Oliveira

Resumo

O angico é uma espécie da Caatinga ameaçada de extinção pela ação 
antrópica como também pela adversidade climática. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar diferentes concentrações de sacarose na germinação in vitro 
de sementes de angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan). O 
experimento foi conduzido no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais 
do DTCS/Uneb.As sementes de angico foram colocadas diretamente em 
álcool 70% em agitação manual durante 1 minuto. Posteriormente, imersas 
em solução de hipoclorito de sódio a 2% e agitadas manualmente por 15 
minutos; em seguida lavadas três vezes em água destilada e autoclavada, 
cada lavagem com o tempo de 3 minutos. Foram inoculadas em tubos de 
ensaio, contendo 15 mL do meio de cultura MS/2, 7g de Agar/L e acrescidos 
de sacarose (0; 15, 30 e 60g L-1). Os tubos foram transferidos para a sala de 
crescimento a 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 16 horas. Após 30 dias de incubação, 
foi avaliada a percentagem de germinação, velocidade de germinação 
(VG), contaminação e oxidação. Adotou-se o delineamento inteiramente 
casualizado, com 15 repetições, sendo uma semente por repetição. A maior 
% germinação foi verifi cada nos tratamentos testemunha e 15g de sacarose 
(80%), no entanto o aumento nas concentrações promoveu aumento na 
VG. A oxidação foi registrada somente na testemunha. Nas condições do 
experimento para germinação de sementes de angico in vitro não se faz 
necessária a adição de sacarose.

Palavras-chave: micropropagação; cultura de tecidos; Caatinga.

Universidade do Estado da Bahia, Autor para correspondência: sd282195@gmail.com.
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Avaliação de diferentes 
concentrações de ácido gi-
berélico na germinação de 
sementes de Rhaphiodon 
echinus Shauer (Lamiaceae)

Geisse Carla da Silva Souza1, Kacya Lowrana 
Galvão de Araújo1, Raíra Carine Santana da 
Silva1, Winnglyde Sheksp Soares Coelho1, Lúcia 
Helena Piedade Kiill2

Resumo

Entre as espécies nativas da Caatinga, Rhaphiodon echinus conhecido 
popularmente por beton ou falsa menta, se destaca com potencial uso para 
forração de áreas. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do ácido 
giberélico (GA3) na superação de dormência e germinação de sementes 
dessa espécie. O experimento foi composto por 5 tratamentos, sendo um com 
água destilada (controle) e 4 utilizando diferentes soluções com de Pro-Gibb® 
nas concentrações de 0,5%, 1%, 2% e 3%. Para cada tratamento foram 
analisadas quatro repetições de 25 sementes, totalizando 500 sementes. As 
observações foram feitas diariamente anotando-se o número de sementes 
germinadas e verifi cando-se a necessidade de reposição da solução à medida 
que o papel estivesse seco. O maior percentual de sementes germinadas 
(44%) foi registrado nos tratamentos com concentração de 0,5% e 1%. Para 
as concentrações de 2% e 3% foram registrados valores de 33% e 29%, 
respectivamente. O menor percentual (13%) foi registrado no controle. De 
modo geral, observou-se que no 6° dia foi registrado um pico no processo 
germinativo das sementes de R. echinus, em todos os tratamentos. No entanto, 
as sementes tratadas com diferentes concentrações de(GA3)apresentaram 
um segundo pico de germinação no 9º dia, o que não foi observado no 
tratamento controle. As sementes de R. echinus responderam, positivamente 

1Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina - UPE; 2Embrapa Semiárido, geisse.carla@
hotmail.com.
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aos diferentes níveis de (GA3), atingindo valor superior de germinação nas 
concentrações de 0,5% e1%.

Palavras-chave: Caatinga; ornamental; dormência.

Apoio

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Petrolina, PE.
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Infl uência dos tipos de ve-
dação na germinação e de-
senvolvimento in vitro de 
Myracrodruon urundeuva 
Allemão

Leonardo Silva-Santos, Lindomar 
Maria Souza, Luiz Palhares Neto, Marta 
Ribeiro Barbosa, Cláudia Ulisses

Resumo

Myracrodruon urundeuva Allemão apresenta grande valor de uso geral, 
entretanto encontra-se ameaçada de extinção por suas características 
reprodutivas bem como por seu uso não sustentável. Verifi cou-se a infl uência 
de diferentes tipos de vedação na germinação e no desenvolvimento in vitro de 
M. urundeuva Allemão com vistas à conservação. Sementes de aroeira foram 
desinfestadas em álcool 70% e em hipoclorito de sódio a 2% e enxaguadas três 
vezes em água deionizada. Posteriormente foram inoculadas em meio Wood 
Plant Media (WPM) suplementado com vitaminas, mio-inositol, sacarose e 
ágar. Foram testados três tipos de vedação: total com alumínio (VTA), total 
com fi lme plástico (VTF) e parcial, com orifício de 5mm de diâmetro na tampa 
contendo papel-fi ltro (VP). Os dados foram submetidos à análise de variância 
e analisados através do Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade no 
software Assistat 7.7. As plântulas cultivadas em VTA apresentaram o maior 
porcentual de germinação (85%). Entretanto, essas plântulas apresentaram 
redução de 17% no número médio de folhas em comparação com as 
plântulas cultivadas na VP. A altura da parte aérea e o número de gemas não 
diferiram entre os tratamentos. O tempo médio de germinação foi 35% menor 
nas plântulas em VP, todavia, a velocidade da germinação nesse tratamento 
foi 57% maior em relação aos demais tratamentos. Maior porcentagem de 
germinação e número de gemas favorece o número de segmentos obtidos 
nos subcultivos. Assim, o cultivo em VTA é mais indicado na etapa inicial do 
processo de micropropagação dessa espécie.

Palavras-chave: micropropagação; Caatinga; aroeira.

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Autor para correspondência: leosilva.
biologia@gmail.com.
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Efeito do estresse hídrico 
na germinação de sementes 
de Parapiptadenia zehntneri 
(Harms) M.P. Lima & H.C. 
Lima
Cássia Alzira Mendes de Oliveira1, Valderez 
Pontes Matos1, Mauro Vasconcelos 
Pacheco2, Márcia Vanusa da Silva3

Resumo

A Parapiptadenia zehntneri, Mimosoideae, conhecida como angico-monjolo, 
ocorre em Caatinga arbórea e fl orestas estacionais. O objetivo foi avaliar a 
germinação de sementes submetidas ao efeito do estresse hídrico. Foram 
semeadas sobre substrato papel mata-borrão umedecido na proporção de 
2,5 vezes o peso do papel com soluções de polietileno-glicol (PEG6000) nas 
concentrações de potencial osmótico: 0,0; 0,1; -0,2; -0,3; -0,4 e -0,5Mpa, e 
conduzidos em B.O.D., à temperatura constante de 25ºC em regime de luz 
contínua. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 
quatro repetições de 25 sementes. A análise dos dados foi realizada no 
SISVAR. Realizou a análise de variância e regressão polinomial dos dados. 
Redução no processo de germinabilidade foi observadoao diminuir o potencial 
osmótico das soluções, maior porcentagem de germinação (79%) ocorreu 
em substrato sem restrição hídrica (controle). A -0,1MPa, a germinação foi 
reduzida para 51%, -0,2 (41%); -0,3 (35%) e -0,4MPa (24%), até atingir valor 
nulo (0%) a -0,5MPa. No índice de velocidade de germinação (IVG), observou-
se que germinaram mais lentamente em substrato umedecido com potencial 
osmótico de -0,1MPa (3,15) até atingir -0,4MPa (1,8). A -0,1MPa, ocorreu 
redução em 65,98% da velocidade de germinação quando comparado com 
aqueles sem PEG (9,26). As sementes apresentaram menor tempo médio de 
germinação na ausência do estresse hídrico (3 dias). As condições simuladas 
infl uenciaram negativamente a maioria das variáveis analisadas logo no 
primeiro potencial osmótico testado (-0,1MPa), reduzindo porcentagem e 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
3Universidade Federal de Pernambuco, Autor para correspondência: cassia.alzira@hotmail.com.
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velocidade de germinação. Conclui-se, que sementes de P. zehntneri não 
toleram o estresse hídrico.

Palavras-chave: angico-monjolo; Caatinga; velocidade de germinação.
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Efeito do estresse salino na 
germinação de sementes de 
Parapiptadenia zehntneri 
(Harms) M.P. Lima & H.C. 
Lima
Cássia Alzira Mendes de Oliveira1, Valderez 
Pontes Matos1, Mauro Vasconcelos 
Pacheco2, Márcia Vanusa da Silva3

Resumo

A Caatinga apresenta uma vegetação diversifi cada na qual a Parapiptadenia 

zehntneri se destaca como angico-monjolo. O objetivo foi avaliar a germinação 
de sementes submetidas ao efeito do estresse salino. Semeou-se sobre 
substrato papel mata-borrão umedecido na proporção de 2,5 vezes o peso 
do papel com soluções aquosas de NaCl, KCl e CaCl2nas concentrações 
de 0;25;50;75 e 100mM e conduzidos em B.O.D., à temperatura constante 
de 25ºC sob luz contínua. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro repetições de 25 sementes. Usou-se o teste Scott-
Knott a 5% de probabilidade e os dados foram submetidos à análise de variância 
e de Regressão Polinomial. Teve redução na germinação à medida que as 
concentrações dos sais aumentaram, evidenciando o efeito da salinidade. A 
Porcentagem de germinação mais elevada (74%) foi obtida para as sementes 
semeadas em substrato com ausência dos sais, ocorrendo redução a partir 
da concentração de 25mM até atingir 75mM. A 100mM, a germinação foi nula, 
para todos os sais. Na primeira contagem de germinação, o aumento gradativo 
de todos os sais provocou decréscimo no processo de germinabilidade das 
sementes. Maiores resultados foram obtidos em substrato sem adição de 
sais. A 25mM, os efeitos mais drásticos na germinabilidade foi com os sais 
NaCl e KCl, (18;14%), respectivamente, seguido do CaCl2(25%), a 75mM 
também ocorreu redução para os sais testados. Melhor tempo de germinação 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 
3Universidade Federal de Pernambuco, Autor para correspondência: cassia.alzira@hotmail.com.
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média foi obtido no substrato sem adição de sais. Portanto, as sementes de 

P. zehntneri não apresentaram tolerância aos sais testados.

Palavras-chave: Caatinga; qualidade fi siológica; salinidade.
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Curva de absorção de água 
de sementes de quatro es-
pécies da Caatinga

Katiane da Conceição Santos1, Joana Paula Bispo 
Nascimento2, Marcos Vinicius Meiado2

Resumo

Após a dispersão da semente no ambiente, para que a germinação ocorra é 
necessário que aconteça a embebição, um evento físico de entrada de água 
nas sementes, que quando determinado pode servir de base para a realização 
de tratamentos pré-germinativos. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi 
caracterizar a curva de embebição de sementes de quatro espécies de Fabaceae 
da Caatinga: Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) 
Altschul, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, Pityrocarpa moniliformis 
(Benth.) Luckow & R.W. Jobson e Pterogyne nitens Tul. Para determinar a 
curva de embebição foram selecionadas quatro repetições de 25 sementes, 
de cada espécie, que tiveram o seu peso inicial aferido e, logo depois, foram 
colocadas para embeber. As sementes foram pesadas em intervalos de 60 
minutos até a fi nalização das três fases de embebição que foi estimada através 
da variação da biomassa das sementes nos diferentes intervalos. A curva de 
embebição das quatro espécies estudadas apresentaram tempos diferentes. 
Dentre todas as espécies, A. colubrina var. cebil apresentou a curva de 
embebição mais rápida, com 12 horas, embebendo cerca de 157%. A espécie 
E. contortisiliquum apresentou uma curva de embebição de aproximadamente 
24 horas e 72% de embebição. Já as espécies P. moniliformis e P. nitens 
apresentaram as curvas de embebição mais longas (30 horas), embebendo 
cerca de 205 e 110%, respectivamente. Apesar de apresentarem tempos e 
porcentagem de embebição diferentes, foi possível verifi car o padrão trifásico 
da curva que pode se alongar ou reduzir-se, dependendo de propriedades 
específi cas de cada espécie.

Palavras-chave: embebição; Fabaceae; tratamento.

Palavras-chave: embebição; Fabaceae; tratamento.

1Programa de Pós-Graduação em Horticultura Irrigada, Universidade do Estado da Bahia; 
2Laboratório de Fisiologia de Sementes,Universidade Federal de Sergipe - UFS, Autor para 
correspondência: katianebioita@gmail.com.
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Teor de prolina em mudas de 
catingueira-verdadeira sob 
restrição hídrica
Janete Rodrigues Matias1, Moadir de Souza 
Leite1, Caio Cesár Pereira Leal1, Salvador 
Barros Torres1, Bárbara França Dantas2

Resumo

Em regiões áridas e semiáridas as plantas são frequentemente expostas a 
defi cit hídrico e, sob essa condição, as espécies desenvolveram evolutivamente 
mecanismos fi siológicos de sobrevivência. Entre as principais adaptações para que 
o potencial hídrico da planta favorável à absorção de água seja mantido durante o 
defi cit hídrico, pode ocorrer o acúmulo de prolina. Informações sobre mecanismos 
de sobrevivência ao defi cit hídrico são escassas para plantas da Caatinga. 
Objetivou-se avaliar o teor de prolina em mudas de Poincianella pyramidalis 
(catingueira-verdadeira) submetidas a diferentes períodos de restrição hídrica. 
O experimento foi realizado em viveiro de mudas e no Laboratório de Análises 
de Sementes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, RN. 
Realizou-se semeadura direta, de sementes coletadas em Cidade, RN, em sacos 
plásticos com 1,2 L de volume contendo substrato. Os tratamentos constituíram-
se cinco períodos de restrição hídrica (0; 6; 12; 18 e 24 dias sem irrigação). O 
delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições 
de vinte plantas. A quantifi cação do teor prolina livre foi em triplicatas a 520 nm, 
resultados em µmol prolina/g-1MF. Verifi cou-se incremento na concentração de 
prolina com o aumento da restrição hídrica sendo, aos 24 dias sem irrigação, 
15 vezes superior ao tratamento testemunha, indicando o envolvimento deste 
aminoácido com a defesa dessas plantas ao defi cit hídrico. Além da função de 
proteção das membranas, a prolina atua na manutenção das quantidades de 
carbono e nitrogênio em plantas sob condições de estresse, acumulando-se no 
vacúolo ou citosol, contribuindo para a manutenção do equilíbrio hídrico.

Palavras-chave: caatinga; estresse abiótico; Poincianella pyramidallis.
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Tolerância de sementes de 
acessos Macroptilium sp. 
ao estresse salino
Jasmine Novaes Tavares Freire1, Sara de Souza 
Alencar1, Janete Rodrigues Matias2, Rafaela 
Priscila Antonio3, Barbara França Dantas3

Resumo

O Macroptilium sp. é uma espécie encontrada abundantemente na América 
Central e do Sul. Possui ótimo aproveitamento de forragem para caprinos e 
bovinos, importante em sistemas agrossilvopastoris. O estresse salino pode 
estabelecer limites na produtividade agrícola dessa espécie. Objetivou-se 
avaliar a germinação e tolerância das sementes de acessos de Macroptilium 

sp. submetidas ao estresse salino. Sementes de oito acessos pertencentes 
à coleção de espécies do gênero Macroptilium da Embrapa Semiárido foram 
submetidas ao teste de germinação em quatro repetições de 25 sementes em 
caixas gerbox com duas folhas de papel mata-borrão umedecidas com volume 
equivalente a 2,5x o seu peso com água destilada ou solução salina de NaCl 
de condutividade elétrica 0,4 e 0,8 dS m-1 e mantidas a 30ºC durante 31 
dias. A análise estatística foi feita através do programa Agrostat. Os acessos 
que apresentaram dormência tegumentar foram submetidos à escarifi cação 
manual com lixa, antes do teste de germinação, apresentando germinação 
maior que 85% em água destilada. Os resultados indicaram que os acessos 
S67, A9, L31 e L32 mantiveram porcentagens de germinação semelhantes 
estatisticamente até 0,8 dS m-1, sendo os mais tolerantes à salinidade. O 
acesso S67 apresentou aproximadamente 100% de germinação em condições 
salinas. As sementes do acesso S04, que apresentaram 95% de germinação 
em água destilada foram menos tolerantes, com 7% de germinação em 0,8 dS 
m-1. Apesar das variações entre os acessos, as sementes de Macroptillium 
sp. são consideradas tolerantes ao estresse salino de até 0,8 dS m-1.

Palavras-chave: estresse salino; germinação; tolerância.
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Caracterização das curvas de 
embebição e desidratação de 
sementes de Tabebuia aurea 
(Silva Manso) Benth. & Hook. 
f ex S. Moore
Jessyca Adelle Silva Santos1,3, Ayslan Trindade 
Lima1,3, Elizamar Ciríaco da Silva2, Marcos Vinícius 
Meiado 1,3

Resumo

Caracterizar o padrão de absorção e perda de água das sementes é fundamental 
para a realização de estudos relacionados à sua fi siologia, como o comportamento 
germinativo e a tolerância à dessecação. Este estudo objetivou caracterizar 
as curvas de embebição e desidratação de um lote de sementes de craibeira 
[Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f ex S. Moore (Bignoniaceae)] 
coletado em uma área de Caatinga de Sergipe. Inicialmente, foi determinada 
a curva de embebição utilizando-se quatro repetições de 25 sementes. As 
sementes tiveram o peso aferido antes e durante a embebição, em intervalos de 
uma hora, até ser observada a protrusão radicular. Para determinar a curva de 
desidratação, as sementes tiveram o peso inicial aferido e, em seguida, foram 
hidratadas até ser atingida a fase II da curva de hidratação. Posteriormente, o 
suprimento de água foi interrompido para a realização de pesagens periódicas. A 
porcentagem de germinação do lote também foi verifi cada. Foi observado que as 
sementes de craibeira apresentaram padrão trifásico de absorção, sendo a fase I 
representada pelo intervalo de 0 a 10 horas, a fase II de 10 a 25 horas, e a fase III 
a partir das 25 horas. Já o tempo necessário para que as sementes retornassem 
à biomassa inicial foi de 3 horas. Com relação à germinação, observou-se uma 
germinabilidade de 97 ± 4,6% no lote estudado. O padrão de absorção diferiu do 
anteriormente observado para uma população de T. aurea do Cerrado, sendo 
verifi cada uma maior velocidade de absorção pelas sementes da Caatinga.

Palavras-chave: embebição; craibeira; Caatinga.
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Influência do período de 
maturação na germinação 
de sementes de Tabebuia 
aurea (Silva Manso) Benth. 
& Hook. f  ex S. Moore
Jessyca Adelle Silva Santos1,2, Ayslan 
Trindade Lima1,2, Marcos Vinícius Meiado1,2

Resumo

Em frutos deiscentes a maturidade fi siológica das sementes é confi rmada pela 
sua abertura e liberação dos propágulos. Porém, algumas sementes em fase 
de dessecação podem ser capazes de germinar sem que haja a fi nalização 
desse processo. Assim, este trabalho objetivou avaliar a infl uência do período 
de maturação no comportamento germinativo das sementes de craibeira 
[Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f ex S. Moore (Bignoniaceae)]. 
As sementes foram coletadas em áreas de Caatinga no município de Canindé 
de São Francisco, SE, em dois estádios de maturação: frutos fechados no 
início da dessecação (FF) e sementes recém-dispersadas após a dessecação 
(SD). Foram determinados o teor de água e a biomassa seca das sementes, 
as quais foram colocadas para germinar, seguindo o delineamento usual 
de 4 repetições de 25 sementes. As sementes foram avaliadas diariamente 
sendo ao fi nal calculados dois parâmetros de germinação: tempo médio de 
germinação (TMG) e germinabilidade (G %), os quais foram comparados 
pelo teste t. As sementes do tratamento FF apresentaram teor de umidade 
signifi cativamente maior (FF: 42,0±2,0% e SD: 8,0±2,0%, t = 3,3245; gl = 6; p 
< 0,0001),já a biomassa seca das sementes foi similar entre os tratamentos. 
Embora a germinabilidade das sementes tenha sido igual (>95% em ambos 
os tratamentos), o TMG foi signifi cativamente menor para SD (FF: 3,2±0,8% 
e SD: 1,2±0,2%, t = 1,6295; gl = 6; p = 0,0233). Conclui-se que o período 
de maturação da semente de craibeira infl uencia seu comportamento 
germinativo.

Palavras-chave: maturação; craibeira; comportamento germinativo.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
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Propagação de Lantana 
camara L. por estaquia 
caulinar em diferentes con-
centrações de substratos
Lígia Anny Alves de Carvalho Farias, Maria Herbênia 
Lima Cruz Santos, Emanuel Ernesto Fernades Santos, 
Renata Lopes Carvalho Barros, Lucas Silva Rios

Resumo

Lantana camara é um arbusto ornamental, muito ramifi cado, de 30 cm a 3 
m, pertencente a família das verbenáceas. Analisar a brotação de estacas 
caulinar da planta em diferentes concentrações de substratos. O experimento 
foi conduzido no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Campus III, no município de Juazeiro, 
BA. Estacas de lantana foram coletadas da parte apical, intermediária e basal 
dos ramos da planta, contendo três nós cada estaca e plantadas em sacos 
de polietileno preto com capacidade de 0,5 dm-3, uma estaca por saco. Os 
tratamentos de substratos foram constituídos de diferentes percentuais de 
composto (esterco caprino, pseudocaule da bananeira, bagaço da cana-de-
açúcar, grama) e solo (barro mineral): T1: 100% composto; T2: 50% composto 
+ 50% solo; T3: 75% composto + 25% solo; T4: 25% composto + 75% solo; T5: 
100% solo. O ensaio permaneceu durante quatro meses em casa de vegetação 
com 50% de sombreamento. Ao fi nal, as mudas de lantana foram coletadas 
e analisadas segundo as variáveis: comprimento da parte aérea realizado 
com régua, comprimento do sistema radicular, presença de infl orescência, 
peso fresco da parte aérea e do sistema radicular realizado com balança 
de precisão, peso seco da parte aérea e do sistema radicular (após serem 
colocadas em estufa a 65°C, por 24 horas). Assim, as estacas provenientes da 
parte basal da planta obtiveram melhores resultados. Em relação ao substrato, 
os tratamentos 4 e 5, respectivamente, 25% composto + 75% solo e 100% solo 
obtiveram maiores quantidades de estacas sobreviventes.

Palavras-chave: mudas; lantana; brotação.

Apoio
Fapesb.

Universidade Federal do Estado da Bahia, Autor para correspondência: ligiauneb@gmail.com.



357DOCUMENTOS 287

Germinação de sementes de 
Anadenanthera colubrina 
de diferentes tamanhos 
em condições de restrição 
hídrica
Samara Elizabeth Vieira Gomes1, Janete 
Rodrigues Matias2, Gilmara Moreira 
de Oliveira3, Bárbara França Dantas4

Resumo

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, conhecida como angico, têm potencial 
multiúso, sendo bastante utilizada na recuperação de áreas degradadas. 
O tamanho e potencial fi siológico das sementes é afetado pelas condições 
ambientais ao qual a árvore matriz foi exposta durante a produção. Podendo 
existir variações entre tamanho de sementes da mesma planta matriz. 
Objetivou-se avaliar tolerância à restrição hídrica em sementes de diferentes 
tamanhos. As sementes foram coletadas em Uruás, Petrolina, PE. As 
sementes foram separadas em grandes (Ø ≥ 1,4 cm) e pequenas (Ø < 1,4 cm). 

Os experimentos foram conduzidos em germinadores a 30 ºC, utilizando-se 

quatro repetições de 25 sementes colocadas em caixas gerbox, em papel-fi ltro 

umedecidos com 2,5x o peso do papel, em diferentes potenciais osmóticos, 

sendo eles 0 (água destilada); -0,4; -0,8 MPa. Os dados foram submetidos 

a análise estatística e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Para as sementes de angico, apenas nas germinadas em água 

destilada, houve diferença signifi cativa entre sementes pequenas e grandes 

(92 e 70%). Porém, no potencial de -0,8 MPa, houve germinação das sementes 

pequenas, mesmo em baixa porcentagem (4%). Estes resultados demostram 

que as sementes de menor tamanho, conseguem germinar melhor quando em 

disponibilidade de água e quando sob restrição hídrica, as sementes pequenas 

conseguem germinar mesmo em pequena quantidade, necessitando de uma 

menor quantidade de água. Assim a diminuição do tamanho pode ser uma 

1Universidade do Estado da Bahia; 2Universidade Federal Rural do Semiárido; 3Universidade 
Estadual de Feira de Santana; 4Embrapa Semiárido, Autor para correspondência: 
samaraelizabethvg@yahoo.com.br.
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estratégia da espécie aos fatores abióticos que a planta-mãe foi exposta 
durante o processo de formação da semente.

Palavras-chave: angico; Caatinga; ecofi siologia.
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Infl uência do tempo de em-
bebição em ácido giberélico 
na germinação das sementes 
de Rhaphiodon echinus 
Shauer (Lamiaceae)

Raíra Carine Santana da Silva, Winnglyde Sheksp 
Soares Coelho, Geisse Carla da Silva Souza, Kacya 
Lowrana Galvão de  Araújo, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

Rhaphiodon echinus é endêmica da Caatinga e informações sobre o 
comportamento germinativo de suas sementes ainda são escassas. O objetivo 
desse estudo foi avaliar a quebra de dormência das sementes dessa espécie 
com ácido giberélico (AG3) em dois tempos de embebição. O experimento foi 
realizado na Embrapa Semiárido, utilizando-se 600 sementes de R. echinus 
obtidas em população natural. Os tratamentos consistiram em sementes 
embebidas em solução de AG

3
 a 11% por 48 horas (T1; n=200) e 24 horas 

(T2, n=200). e em água destilada (T3 - controle, n=200). Posteriormente, 
as sementes foram plantadas em bandejas com barro e areia na proporção 
de 1:1, em 4 repetições de 50 sementes cada. As bandejas foram irrigadas 
diariamente até atingir a capacidade de campo. As observações foram feitas 
diariamente, anotando-se a quantidade de sementes germinadas. No T1, 
verifi cou-se que 51 sementes germinaram (25,5%), com a germinação da 
primeira e da última semente registrada no 3º. e 19º. dia após o plantio, 
respectivamente. No T2, apenas 2 sementes germinaram (1%), no 7º e 8º. 
dia após o plantio. No T3, observou-se taxa de 7%, com germinação da 
primeira e última semente no 3º. e 31º. dia, respectivamente. Os resultados 
mostraram que o maior percentual de sementes germinadas, em intervalo 
de tempo menor foi obtido após a embebição das sementes por 48 horas. 
As taxas obtidas não foram satisfatórias, indicando que há necessidade de 
outros experimentos com tempo maior de embebição em ácido giberélico 
para quebrar a dormência das sementes de R. echinus.

Palavras-chave: Caatinga; dormência; hormônio.
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O hidrocondicionamento 
de sementes de pau-
ferro promove benefícios 
na germinação durante 
estresse hídrico?
Igor Silva da Hora, Marcos Vinicius Meiado

Resumo

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz var. ferrea (Fabaceae), 
popularmente conhecida como pau-ferro, é uma espécie nativa do Norte e 
Nordeste do país, sendo encontrada em áreas de Caatinga. Nestas, alguns 
fatores infl uenciam a germinação, dentre eles a disponibilidade hídrica. 
Objetivou-se avaliar se o hidrocondicionamento das sementes da espécie 
promove benefícios na germinação em situação de estresse hídrico. As 
sementes foram separadas em tratamentos de hidrocondicionamento (0, 1, 2 
e 3 ciclos), sendo a hidratação realizada nos tempos X (1 hora), Y (7 horas e 
30 minutos) e Z (18 horas e 30 minutos) A desidratação foi durante 6 horas. 
As sementes passaram por seus respectivos ciclos e foram colocadas em 
placas de Petri com duas folhas de papel-fi ltro umedecidas com solução de 
PEG 6000 para simular o estresse nas concentrações 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e 
-0,9 MPa. Ao fi nal de 14 dias de avaliação, os parâmetros avaliados foram 
a germinabilidade (%), o t50 e o índice de sincronização (IS). A análise 
utilizada foi ANOVA. Os ciclos proporcionaram aumento da germinabilidade, 
promovendo um aumento na tolerância ao estresse (0C em -0,3 MPa = 40,0 
± 6,5% e 3C em -0,3 MPa = 75,0 ± 10,5%). Os ciclos não tiveram infl uência 
signifi cativa no t50 (F = 1,22; gl = 3; p = 0,3010) e no IS (F =1,18; gl = 3; p 
= 0,3160). Assim, nota-se que os ciclos podem servir como um tratamento 
satisfatório para o aumento na germinabilidade da espécie em condições de 
estresse hídrico.

Palavras-chave: hidratação descontínua; estresses abióticos; Caatinga.
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Sacarose na germinação 
in vitro de sementes de 
umburana-de-cheiro
Raiane Lima Oliveira, Olorounchola David 
Didolanvi, Jean Santana Miranda, Rosangela 
Macedo de Jesus, Anna Christina Passos Menezes

Resumo

Em função do potencial madeireiro, medicinal, ornamental e forrageiro da 
umburana-de-cheiro, ocorre grande demanda pelas suas sementes, limitando 
sua propagação natural. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a infl uência 
da sacarose na germinação in vitro de sementes de umburana-de-cheiro 
(Amburana cearensis (Allem.) A. C. Smith. O experimento foi conduzido no 
Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais do DTCS/Uneb. Adotou-se o 
delineamento inteiramente casualizado, com 15 repetições, sendo uma semente 
por repetição. As sementes foram desinfestadas em câmara de fl uxo laminar 
mediante a imersão em álcool a 70% durante um minuto edepois imersas 
em solução de hipoclorito de sódio (2,5% de cloro ativo) com duas gotas de 
detergente neutro, durante 10 minutos. Em seguida, foram lavadas quatro vezes 
em água destilada e autoclavada. Posteriormente, foram inoculadas em tubos 
de ensaio, contendo 15 mL do meio de cultura MS/2, 7g de Agar/L e acrescidos 
de sacarose (0; 15,30 e 60g L-1 ). Posteriormente, os tubos foram transferidos 
para a sala de crescimento a 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 16 horas. Após 30 
dias de incubação, foi avaliada a porcentagem de germinação, velocidade de 
germinação, contaminação e oxidação. Melhores resultados para percentagem 
de germinação foram observados na ausência de sacarose e nas concentrações 
de 15 e 30g (100, 80 e 100% respectivamente) diferindo signifi cativamente da 
concentração de 60g. O tratamento sem sacarose registrou maior oxidação 
no meio. A partir dos resultados concluiu-se que a presença de sacarose não 
foi determinante para maior percentagem de germinação das sementes de 
umburana-de-cheiro.

Palavras-chave: MS; cultivo in vitro; Caatinga.

Apoio

Uneb.

Universidade do Estado Da Bahia UNEB, Autor para correspondência: enairane@gmail.com.
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Disponibilidade de luz na 
qualidade fisiológica em 
sementes de Caesalpinia 
ferrea Mart.
Débora Teresa da Rocha Gomes Ferreira, Caroline 
Marques Rodrigues, Edilma Pereira Gonçalves, 
Júlio César de Almeida Silva, Édila Maria da Silva 

Resumo

A Caesalpinia ferrea Mart. vulgarmente conhecida como pau-ferro, é uma 
espécie nativa do Brasil que apesar de possuir grande importância econômica, 
medicinal, paisagismo e recomposição de áreas degradadas e atualmente 
encontram-se ameaçadas de extinção pelo uso indiscriminado da madeira. Assim 
o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da luz sobre a qualidade fi siológica 
das sementes de pau-ferro. O experimento foi desenvolvido no Laboratório de 
Análise de Sementes na Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade 
Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG), em delineamento inteiramente 
casualizado, contando de quatro tratamentos (presença de luz, ausência de 
luz, vermelho distante, vermelho) com quatro repetições de 25 sementes. Para 
avaliar o efeito da luz sobre a germinação, as sementes foram submetidas 
ao teste de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimentos 
e massa seca da parte de plântulas. Quando avaliadas porcentagens de 
germinação observou que não houve diferença entre os tratamentos. Houve 
um aumento no índice de velocidade de germinação na presença de luz (4,14) 
quando comparados com o tratamento na ausência de luz (3,41). Quando 
avaliados o comprimento da parte aérea verifi cou-se que na ausência de luz 
foi o tratamento que obteve a maior média (8,93 cm-1 plântula), caracterizando 
o estiolamento das plântulas causado pela ausência de luz. As sementes da 
referida espécie podem ser classifi cadas como fotoblásticas neutras aptas a 
germinar mesmo em dosséis fechados, com baixa intensidade luminosa.

Palavras-chave: fotoblástica neutra; medicinal; germinação.

Apoio
Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).
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Alelopatia intraespecífi ca na 
germinação de sementes de 
facheiro
Roberto Felipe de Jesus Mattos, Ivone Francisca 
de Carvalho Lima, Josimar Mendonça Veloso, 
Marcos Vinicius Meiado, Ayslan Trindade Lima

Resumo

A alelopatia é um fenômeno ecológico natural que ocorre nas comunidades 
vegetais. Poucos estudos a respeito da capacidade alelopática de espécies 
da família Cactaceae já foram realizados. Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a presença de substâncias alelopáticas produzidas nos 
cladódios e raízes de facheiro [Pilosocereus catingicola (Gürke) Byles & 
Rowley subsp. salvadorensis (Werderm.) Zappi (Cactaceae)] e a infl uência 
dessas substâncias na germinação das sementes da própria espécie. 
Para isso, foram produzidos extratos aquosos das raízes e dos cladódios 
nas concentrações de 0% (água destilada), 25%,50%,75% e 100%. O 
experimento foi realizado em placas de Petri contendo 4 repetições de 25 
sementes para cada tratamento. Os parâmetros germinativos avaliados 
no experimento foram a porcentagem de germinação, tempo médio de 
germinação (TMG) e velocidade média de germinação (VMG). Os extratos 
aquosos obtidos da raiz não infl uenciaram a porcentagem de germinação em 
nenhuma das concentrações, sendo observada uma germinação superior a 
90% em todas as concentrações. Porém, à medida que a concentração dos 
extratos foi aumentada, foi observada uma infl uência negativa no TMG e na 
VMG. Os extratos aquosos do cladódio apresentaram infl uência negativa na 
porcentagem de germinação (redução de 70%), TMG (aumento de 4 dias) e 
VMG (redução de 0,3 dias-1) das sementes a medida que a concentração dos 
extratos foi aumentada. Assim, foi possível observar que P. catingicola subsp. 
salvadorensis apresenta efeito alelopático sob a germinação das sementes 
da própria espécie. Isso indica a necessidade de dispersão dessas sementes 
para áreas distantes da planta parental.

Palavras-chave: cacto; facheiro; Caatinga.

Universidade Federal de Sergipe, Autor para correspondência: rfjm_25@hotmail.com.
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Expressão isoenzimática 
em Erythrina velutina Willd 
sob diferentes temperaturas 
de germinação
Cibele dos Santos Ferrari, Josenilda Aprigio 
Dantas de Medeiros, Francival Cardoso 
Félix, Wendy Mattos Andrade Teixeira 
de Souza, Mauro Vasconcelos Pacheco

Resumo

A temperatura em que ocorre a germinação é um dos fatores ambientais que mais 
infl uencia as reações bioquímicas de regulação do metabolismo da semente, 
atuando principalmente na regulação da intensidade da respiração celular 
em mitocôndrias e atividade enzimática e, como consequência, há um efeito 
sobre a porcentagem e velocidade de germinação. Para estimar a infl uência 
da temperatura na germinação de Erythrina velutina, uma espécie arbórea 
nativa da Caatinga, este trabalho tem como objetivo avaliar a expressão de 
isoenzimas em sementes desta espécie submetidas a diferentes temperaturas 
de germinação. As sementes foram escarifi cadas com lixa, desinfestadas e 
colocadas para germinar em rolos de papel, acondicionados em germinador 
tipo BOD, com fotoperíodo de 12 h, durante 20 dias, nas temperaturas de 15, 
25 e 35 °C. Após este período, foram coletadas amostras para a extração de 
isoenzimas da plântula e do cotilédone, separadamente. Para extração, foi 
utilizado tampão borato de lítio/tampão citrato/mercaptoetanol. As amostras 
foram centrifugadas e aplicadas em gel de acrilamida 8% para eletroforese 
em tampão borato de lítio, a 80 V, por 2 h. As amostras foram reveladas para 
os sistemas isoenzimáticos glutamato oxalacetato transaminase, glutamato 
desidrogenase e sorbitol desidrogenase e fotografadas com câmera digital. 
Os resultados demonstraram que a expressão isoenzimática ocorre de 
forma diferente na plântula e no cotilédone para glutamato desodrogenase e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Autor para correspondência: cibeferrari@hotmail.com.
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sorbitol desidrogenase, e que a temperatura de 35 °C inibiu a atividade dos 
três sistemas isoenzimáticos avaliados durante a germinação de E. velutina.

Palavras-chave: mulungu; análise molecular; semente fl orestal.

Apoio

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).
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Infl uência da embebição e 
da presença do pericarpo na 
germinação de sementes de 
aroeira-vermelha

Augusto Vinicius de Souza Nascimento, Joedna 
Alves Campos, Geovane da Silva Dias, Marlucia 
Cruz de Santana, Paulo Augusto Almeida Santos

Resumo

Schinus terebinthifolius Raddi, conhecida como aroeira-vermelha, pertence 
à família Anacardiaceae e destaca-se pelo seu potencial para utilização em 
recuperação de áreas degradadas devido ao seu rápido crescimento. O objetivo 
do experimento foi avaliar a infl uência da presença do pericarpo e do tempo de 
embebição em água destilada na germinação de aroeira-vermelha. Para isso 
foram avaliados cinco tratamentos: T1 (controle), T2 (10min em água), T3 (20 
min em água), T4 (30min em água) em todos esses tratamentos, as sementes 
foram benefi ciadas com a retirada do pericarpo manualmente, e T5 (sementes 
com a presença do pericarpo). As sementes foram semeadas em bandejas de 
plástico contendo como substrato areia lavada, mantidas em casa de vegetação 
sob regime de rega diária durante um período de vinte dias. As variáveis 
analisadas foram à porcentagem de germinação (%G) e o índice de velocidade 
de germinação (IVG). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 
casualizado e cada tratamento foi composto por 5 repetições com 10 sementes 
cada. As médias foram submetidas à análise de variância e comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de signifi cância. Os tratamentos T3 e T4 apresentaram uma 
maior %G 21% e 18% e um maior IVG 0,218 e 0,213 respectivamente, porém não 
houve diferença signifi cativa. O tratamento T5 apresentou as menores médias, 
3% de %G e 0,020 de IVG. Portanto, conclui-se que nas condições avaliadas a 
embebição em água não tem infl uência direta sobre germinação, e a presença 
do pericarpo pode infl uenciar negativamente a germinação de aroeira-vermelha.

Palavras-chave: Schinus terebinthifolius; Anacardiaceae; aroeira-da-praia.

Apoio

Capes.
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Infl uência da fermentação 
de frutos de Melocactus 
zehntneri (Britton& Rose) 
Luetzelburg na germinação

Joedna Alves Campos1, Geovane da Silva Dias2, 
Augusto Vinicius de Souza Nascimento3, Marlucia 
Cruz de Santana4, Paulo Augusto Almeida Santos5

Resumo

A família Cactaceae é uma das mais diversas presentes no bioma Caatinga. 
Alguns desses cactos possuem importância ornamental, como Melocactus 

zehntneri (Britton& Rose) Luetzelburg (cabeça-de-frade), espécie endêmica 
da região Nordeste do Brasil e com forma de reprodução, exclusivamente, 
sexuada. A ocorrência de germinação ainda no interior dos frutos motivou 
o presente estudo cujo o objetivo foi avaliar a infl uência da fermentação 
na germinação. Os frutos de M. zehntneri foram mantidos em uma placa 
de petri para fermentar por uma semana, enquanto as demais sementes 
foram despolpadas, lavadas e postas para secar em papel-fi ltro, em seguida 
armazenadas por uma semana. As sementes foram semeadas em dez 
potes contendo areia. Os tratamentos consistiram de sementes fermentadas 
nos frutos e sementes não fermentadas, o delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, composto por cinco repetições com cinquenta 
sementes. O experimento foi avaliado por 30 dias. As variáveis analisadas 
foram o índice de velocidade de germinação (IVG) e a porcentagem de 
germinação (%G). Os dados foram submetidos a análise de variância (Anava) 
e as médias comparadas pelo teste Ta 5% de signifi cância. Não obteve-se 
diferença signifi cativa entre os tratamentos, com média geral de 66.6% na 
porcentagem de germinação e IVG de 4.81. Não foi observada infl uência da 
fermentação na germinação de sementes de M. zehntneri.

Palavras-chave: cabeça-de-frade; espécie nativa; cacto.

Apoio

Capes.
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Infl uência do tempo de arma-
zenamento na germinação 
de sementes de Schinopsis 
brasiliensis Engl.

Augusto Vinicius de Souza Nascimento, Geovane 
da Silva Dias, Joedna Alves Campos, Marlucia 
Cruz de Santana, Paulo Augusto Almeida Santos

Resumo

Schinopsis brasiliensis Engl. pertence à família Anacardiaceae, sendo 
conhecida popularmente como baraúna, braúna, braúna-do-sertão. A 
baraúna é uma árvore nativa da Caatinga. O objetivo do experimento foi 
avaliar a infl uência do tempo de armazenamento em embalagem de papel na 
germinação de sementes de baraúna. Para isso foram avaliados dois períodos 
de armazenamento: T1 (sementes com 12 meses de armazenadas) e T2 
(sementes com 5 meses de armazenadas). O armazenamento das sementes 
foi feito em papel kraft. Os tratamentos foram compostos por 5 repetições com 
10 sementes cada, totalizando cinquenta sementes por tratamento. As variáveis 
analisadas foram a porcentagem de germinação (%G) e o índice de velocidade 
de germinação (IVG). As sementes foram semeadas em bandejas de plástico 
contendo como substrato areia lavada, mantidas em casa de vegetação sob 
regime de rega diária durante um período de trinta dias. A análise estatística 
dos dados foi realizada pelo programa computacional Sisvar e as médias 
foram comparadas através do teste T a 5% de signifi cância. As sementes 
com 5 meses de armazenamento apresentaram uma maior porcentagem de 
germinação (28%) em relação às sementes com 12 meses de armazenamento 
(14%), diferindo signifi cativamente. Para o índice de velocidade de germinação, 
apesar do tratamento T1 apresentar um maior índice (0, 175) em relação ao T2 
(0, 134), não houve diferença signifi cativa. Portanto, conclui-se que o tempo de 
armazenamento nas condições avaliadas infl uencia diretamente a germinação 
de sementes de baraúna.

Palavras-chave: baraúna; Caatinga; Anacardiaceae.

Apoio
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Métodos para a superação 
de dormência em sementes 
de baraúna (Schinopsis 
brasiliensis Engl.)
Augusto Vinicius de Souza Nascimento, Geovane 
da Silva Dias, Joedna Alves Campos, Marlucia 
Cruz de Santana, Paulo Augusto Almeida Santos

Resumo

A baraúna é uma espécie nativa da caatinga e possui sementes com dormência 
tegumentar. Objetivou-se avaliar diferentes métodos para a superação de 
dormência. Para isso foram realizados oito tratamentos: T1 (controle), T2 (lixadas 
com lixa metálica), T3 (lixadas e imersas em água por 30 min), T4 (lixadas e 
imersas em água por duas horas), T5 (imersas em água por duas horas), T6 
(lixadas e imersas em água por 24 horas), T7 (imersas em água por 24 horas) 
e T8 (corte em bisel). Após a realização dos tratamentos, as sementes foram 
semeadas em bandejas de plástico contendo como substrato areia lavada, 
mantidas em casa de vegetação sob regime de rega diária durante 30 dias. As 
variáveis analisadas foram a porcentagem de germinação (%G) e o índice de 
velocidade de germinação (IVG). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado e cada tratamento consistiu de cinco repetições compostas por dez 
sementes. As médias foram submetidas à análise de variância e comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de signifi cância. O tratamento T8 apresentou uma 
maior porcentagem de germinação (18%), diferindo signifi cativamente dos 
tratamentos T3 (4%), T6 (2%) e T7 (2%), porém não diferiu signifi cativamente 
dos outros tratamentos, T1 (14%), T2 (12%), T4 (10%) e T5(6%). Não houve 
diferenças signifi cativas para o IVG, com média geral de 0,067. Os tratamentos 
T1, T2, T4, T5 e T8 permitiram as maiores médias de germinação, porém, 
ressalta-se a necessidade de mais pesquisas para aprimorar os métodos de 
superação de dormência em sementes de baraúna.

Palavras-chave: Caatinga; Anacardiaceae; braúna-do-sertão.

Apoio
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Seleção de matrizes de 
Sideroxylom obtusifolium 
(Roem et Schult.) Penn. 
com vistas a produção de 
sementes
Cibele dos Santos Ferrari1, Mauro 
Vasconcelos Pacheco1, Riselane de Lucena 
Alcântara Bruno2, Fernando dos Santos 
Araújo2, Karialane da Silva Belarmino2

Resumo

A espécie Sideroxylon obtusifolium tem sua madeira utilizada em carpintaria e 
artesanato; seus frutos são comestíveis e a casca tem aplicações na medicina 
popular, estando constantemente submetida ao extrativismo predatório. Em 
geral, coletas de sementes de espécies nativas são realizadas em populações 
naturais, de forma aleatória, difi cultando uma homogeneidade na produção 
de mudas de qualidade. Sendo assim, objetivou-se avaliar a qualidade de 
sementes de uma população natural de S. obtusifolium, selecionando as 
matrizes que produzam sementes de maior potencial fi siológico. Foram 
amostradas 13 matrizes em Boa Vista, PB, levando em consideração seu 
aspecto fi tossanitário; boa produção de frutos e distância entre matrizes 
(mínima 2m). Foram medidos diâmetro e altura; os frutos coletados foram 
encaminhados ao Laboratório de Análise de Sementes do Centro de Ciências 
Agrárias/Campus II-UFPB, onde foram colocados sob imersão em água para 
fermentar, benefi ciados manualmente e secos em condições ambiente de 
laboratório. Foram avaliados o teor de água e peso de 1000 sementes, e as 
variáveis: germinação, IVG, comprimento de plântula, massa seca de plântula, 
emergência, IVE e condutividade elétrica. Os resultados demonstraram 
que as matrizes SO1, SO2, SO3, SO5, SO9 e SO12 produziram sementes 
com viabilidade próxima a 50% (51%, 67%, 70%, 49%, 48% e 79%, 
respectivamente), destacando-se SO12 e SO9 pela maior emergência (44% 
e 51%, respectivamente) e IVE (0,25 e 0,24, respectivamente) das sementes, 
demonstrando maior vigor das mesmas. Nesta população, as matrizes SO12, 

1Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2Universidade Federal da Paraíba, Autor para 
correspondência: cibeferrari@hotmail.com.
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SO3, SO2, SO1, SO5 e SO9 foram selecionadas devido a produção de 
sementes de maior potencial fi siológico.

Palavras-chave: qualidade fi siológica; quixabeira; fl oresta nativa.
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Aspectos morfométricos 
de diferentes lotes de Poin-
cianella pyramidalis (Tul.) 
L. P. Queiroz
Samara Elizabeth Vieira Gomes1, Janete 
Rodrigues Matias2, Danielle Carolina 
Campos da Costa3, Gilmara Moreira 
de Oliveira4, Bárbara França Dantas5

Resumo

A Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz, conhecida como catingueira-
verdadeira é uma espécie arbórea endêmica da Caatinga, bastante explorada 
devido ao seu potencial madeireiro, forrageiro e farmacológico. Objetivou-
se descrever os aspectos morfométricos das sementes de cinco lotes de 
P. pyramidalis. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análises de 
Sementes da Embrapa Semiárido, Petrolina, Pernambuco. As sementes 
foram coletadas nas localidades baianas de Juremal (Lote 1 e 2) em 2010 e 
2011, respectivamente, e de Massaroca (Lote 3, 4 e 5), nos anos de 2012, 
2013 e 2014, respectivamente. Após a coleta e benefi ciamento as sementes 
foram levadas para laboratório e armazenadas em câmara fria. Os dados 
morfométricos foram obtidos utilizando-se 100 sementes selecionadas 
aleatoriamente, de cada lote. De cada semente foram medidos largura, 
espessura e comprimento, com o auxílio de um paquímetro digital. Para a 
determinação do teor de umidade, 100 sementes foram utilizadas, as quais 
foram distribuídas em quatro repetições de 25 unidades, pesadas antes e 
após a permanência na estufa a 105°C, durante 24 horas. Os dados foram 
submetidos a análise estatística e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Todos os parâmetros avaliados nas sementes 
de P. pyramidalis, com exceção da espessura, apresentaram diferenças 
signifi cativas entre os lotes. As variações no formato das sementes refl ete nas 
diferenças observadas no comprimento e largura das sementes avaliadas. 
Conclui-se que sementes de uma mesma espécie e de diferentes matrizes de 

1Universidade do Estado da Bahia; 2Universidade Federal Rural do Semiárido; 3Universidade 
do Estado da Bahia; 4Universidade Estadual de Feira de Santana; 5Embrapa Semiárido, 
samaraelizabethvg@yahoo.com.br.
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uma mesma população, possuem diferenças individuais devido à infl uência 
de fatores bióticos e abióticos que atuam durante o desenvolvimento das 
sementes e devido à variabilidade genética.

Palavras-chave: Caatinga; biometria; catingueira.
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Qual o papel da paina na 
germinação de Pseudo-
bombax simplicifo-lium A. 
Robyns (Malvaceae)?
Mariana Laurência Nunes de Lima, Nazareth Guedes 
Urquiza, Jefferson Guedes de Carvalho-Sobrinho

Resumo

Pseudobombax simplicifolium é uma espécie arbórea endêmica da Caatinga 
que frutifi ca entre julho e dezembro. Apresenta sementes numerosas por 
fruto, com testa fi na, sendo envoltas por paina abundante, estrutura lanosa 
derivada do endocarpo dos frutos de Bombacoideae que pode infl uenciar 
na germinação de espécies da Mata Atlântica. No entanto, não existem 
dados sobre o papel da paina em espécies de Caatinga. Os experimentos 
de germinação foram realizados com 16 repetições de 50 sementes na 
presença e ausência de paina, nos regimes constantes de 25°C, 35°C 
e 45°C, em Gerbox. As sementes foram acondicionadas em uma câmara 
B.O.D. com fotoperíodo de 12 horas. A maior porcentagem de germinação 
de Pseudobombax simplicifolium ocorreu a 25ºC na ausência de paina 
(88,25%), 22% das sementes germinaram na sua presença. As sementes não 
germinaram no regime de temperatura de 45ºC, porém na presença de paina 
mantiveram-se morfologicamente íntegras. Tal proteção térmica é relacionada 
ao revestimento ceroso nas fi bras, dando suporte a hipótese de que a paina 
pode ter desempenhado um papel destacado na evolução de Bombaceae. 
Futuros experimentos devem ajudar a elucidar o papel dessa estrutura na 
germinação de espécies de fl orestas sazonalmente secas e fl orestas úmidas, 
incluindo a avaliação do possível papel de diferentes substratos e sua relação 
com a paina na germinação.

Palavras-chave: Bombacoideae; Imbiruçú; Kapok.

Apoio

Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental (Nema).
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Coloração do tegumento e 
profundidade de semeadura 
no vigor das plântulas de 
Adenanthera pavonina L.
Elieuda de Castro da Silva, Virginia Cafasso Pinto, 
António Ricardo Maria da Cruz, Maria Clarete 
Cardoso Ribeiro, Fred Denilson Barbosa da Silva

Resumo

A espécie arbórea Adenanthera pavonina L. conhecida popularmente 
como tento-carolina, falso-pau-brasil ou olho de dragão é uma Fabaceae 
de origem africana e asiática que se adaptou bem ao ecossistema da 
Caatinga. Apesar de ser uma árvore exótica, desempenha função fl orestal 
e paisagística em território brasileiro. O experimento objetivou avaliar a 
interferência da coloração do tegumento e da profundidade de semeadura 
no vigor das plântulas da referida espécie. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 3 (cor do tegumento e 
profundidade de semeadura, respectivamente), utilizando-se sementes com 
o tegumento de cores vermelho-claro e vermelho-escuro, com profundidade 
de semeadura de 1, 2 e 3cm. As variáveis analisadas foram: índice de 
velocidade de emergência, porcentagem de emergência, comprimento da 
raiz, altura e diâmetro do caule e número de folhas. A coloração do tegumento 
das sementes e profundidades de semeadura não infl uenciaram as variáveis: 
altura do caule e número de folhas. Para as demais variáveis, verifi cou-se 
que as sementes claras semeadas na profundidade de 1 cm apresentaram 
plântulas com maior vigor em relação as sementes com coloração escura. 
É provável que a menor qualidade fi siológica das sementes escuras, esteja 
relacionada a fase de senescência. A profundidade excessiva exige maior 
vigor das sementes para superar as camadas de solo, comprometendo 
portanto, o desenvolvimento das plântulas.

Palavras-chave: tento-carolina; sementes; emergência.
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Efeitos da seca intermitente 
sobre o teor relativo de água 
das folhas e o crescimento de 
Triplaris gardneriana Wedd.

Elizamar Ciríaco da Silva, Iére Barros 
Bispo, José Roberto Vieira Aragão

Resumo

O crescimento das plantas depende, entre outros fatores, das condições 
ambientais e da pressão de turgescência exercida pela água nas células. 
Em ambientes semiáridos, a reduzida disponibilidade hídrica na época seca 
reduz o crescimento das plantas e afeta o seu estabelecimento. Triplaris 

gardneriana Wedd., ou pajeú, é uma espécie arbórea, ripária, decídua 
encontrada desde a Amazônia até a Caatinga, no Vale do São Francisco. 
As informações sobre sua fi siologia e comportamento em situação de seca 
ainda é pouco conhecida. Sendo assim, objetivou-se avaliar aspectos do 
comportamento fi siológico de mudas de pajeú submetidas à seca intermitente, 
correlacionando com o teor relativo de água (TRA) das folhas. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, com três tratamentos hídricos 
[controle (rega diária) e intervalos de sete (E7) e quatorze (E14) dias entre 
regas] e dez repetições. Avaliou-se o TRA, umidade do solo, área foliar (AF), 
produção de matéria seca (MS), concentração de prolina e carboidratos. Foi 
realizada análise de variância e teste de Tukey, modelo linear generalizado 
e correlaçãode Pearson. O pajeú apresentou tolerância moderada à seca 
intermitente. O TRA, AF e matéria seca foram reduzidas no E14. Houve 
acúmulo de carboidratos e prolina nas folhas. Não houve correlação entre 
a umidade do solo e as variáveis de crescimento. O acúmulo de solutos 
se correlacionou negativamente (P<0.05) com o TRA demonstrando um 
mecanismo de proteção durante a dessecação. O crescimento apresentou 
correlação positiva (P<0.05) com o TRA, demonstrando a dependência da 
pressão de turgescência neste processo.

Palavras-chave: defi cit hídrico; pajeú; prolina.
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Efeito da herbivoria coti-
ledonar simulada em plân-
tulas de Lonchocarpus 
seri-ceus (Poir.) Kunth ex 
DC (Fabaceae)
Ângela Sales Andrade dos Santos, Mére Louise 
de Andrade, Daiane de Jesus Filho, Josimar 
Mendonça Veloso, Ayslan Trindade Lima

Resumo

A relação entre herbívoros e plantas exerce um papel fundamental na 
dinâmica de um ecossistema. O objetivo do presente estudo foi avaliar os 
efeitos da herbivoria cotiledonar simulada em plântulas de Lonchocarpus 

sericeus (Poir.) Kunth ex DC (Fabaceae). Sementes da espécie foram 
coletadas de 15 matrizes em uma área de Caatinga e colocadas para 
germinar em casa de vegetação. Após a germinação, com a exposição dos 
cotilédones, o experimento foi separado em 3 categorias, cada categoria 
contendo 10 repetições, com uma plântula por vaso. Na categoria controle, 
os dois cotilédones foram mantidos. Na categoria 2 foi retirado um cotilédone 
de cada plântula e, na categoria 3, foram removidos os dois cotilédones de 
todas as plântulas. Após dois meses de desenvolvimento, foram avaliados o 
comprimento da parte aérea e subterrânea, número de folhas, massa fresca 
da parte aérea e subterrânea e massa seca da parte aérea e subterrânea. 
Com exceção do parâmetro comprimento da parte subterrânea, todos os 
outros parâmetros avaliados foram afetados de forma signifi cativa (p < 0,05) 
e negativa, apresentando uma redução do desenvolvimento da plântula após 
a simulação da herbivoria do cotilédone. Houve uma redução de 4 cm no 
comprimento da parte aérea e de 0,5 mg de biomassa da parte área devido 
a remoção dos cotilédones. A exposição dos cotilédones após a germinação 
aumenta a probabilidade de predação da fonte de reservas das plântulas, 
podendo afetar o seu estabelecimento.

Palavras-chave: cotilédones; caatinga; ecologia.
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Análise do teor relativo de 
água nas folhas de mudas 
de Ceiba glaziovii (Kuntze) 
K. Schum sob defi cit hídrico
José Laurindo dos Santos Júnior, Rafael Silva 
Freitas, Matheus Nascimento Santos, Antônio 
Vitor Santos Batista, Elizamar Ciríaco da Silva

Resumo

O defi cit hídrico é uma condição comum na Caatinga, devido à baixa taxa 
pluviométrica anual, tornando-se um fator de estresse para as plantas. 
A barriguda (Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum, pertencente à família 
Malvaceae, é uma espécie endêmica do Nordeste, cujo caule possui grande 
capacidade de retenção hídrica. Contudo, os trabalhos sobre as respostas 
fi siológicas durante o crescimento inicial são escassos. O presente trabalho 
objetivou avaliar o teor relativo de água (TRA) das folhas de mudas de 
barriguda sob defi cit hídrico. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos hídricos: rega diária (controle), intervalo 
de 7 dias (E7), suspensão de rega até sinais de murcha (SR) e reirrigadas 
(RE), verifi cando recuperação após 72 horas, com dez repetições. O TRA 
foi determinado aos 7, 21, 35, 49, 63 e 70 dias após imposição do defi cit 
hídrico. Determinou-se o peso da massa fresca, túrgida e seca de discos 
do limbo foliar utilizando a equação TRA = PMF-PMS/PMT-PMSx100. Foi 
realizada análise de variância e teste de Tukey para comparação das médias. 
De maneira geral, os valores de TRA variaram ao longo do tempo de 56% a 
82%, com maior oscilação entre o controle. Houve maior redução nas plantas 
E7 e SR a partir da terceira coleta. A RE só aumentou o TRA na quinta 
coleta em relação a SR. Os tratamentos não diferiram dentro das épocas. 
A Ceiba glaziovii consegue manter o TRA das folhas próximo ao controle, 
possivelmente devido à presença da mucilagem em suas folhas.

Palavras-chave: defi cit hídrico; barriguda; teor relativo de água.
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Curva de absorção de água 
e germinação de sementes 
de Erythrina velutina willd. 
(Fabaceae)
Jackeline Santos da Silva1, Joana Paula Bispo 
Nascimento1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A água é o elemento que exerce mais infl uência no processo de germinação, 
pois é responsável pela reidratação dos tecidos e pela retomada das 
atividades metabólicas do embrião. Diante disso, o objetivo deste trabalho 
foi caracterizar a curva de absorção de água (embebição) e a germinação 
das sementes de Erythrina velutina Willd. (Fabaceae). Inicialmente as 
sementes foram imersas em ácido sulfúrico durante 180 minutos para que a 
sua dormência fosse quebrada. Logo após, as sementes foram divididas em 
quatro repetições de 25 sementes, tiveram seu peso inicial aferido e foram 
postas para germinar em placas de Petri, contendo duas folhas de papel-fi ltro 
umedecidas com água destilada e pesadas a cada hora, a fi m de verifi car 
a embebição. A embebição foi estimada por meio da variação da biomassa 
das sementes nos intervalos avaliados. Após o estabelecimento da curva 
foram determinados os tempos correspondentes a fase I (início da curva 
até o momento de estabilidade de absorção de água), a fase II (intervalo de 
estabilidade de absorção de água) e fase III (retomada da absorção de água 
até a fi nalização da curva). A fase I correspondeu as 6 primeiras horas, a 
fase II ao intervalo de 6 até 13 horas e até as 22 horas 99% das sementes já 
haviam germinado, mostrando que essas germinam em menos de 24 horas. 
A curva de embebição da espécie obedece ao padrão trifásico e pode ser 
considerada rápida, quando comparada a outras espécies que ocorrem na 
Caatinga.

Palavras-chave: embebição; mulungu; germinabilidade.

1Laboratório de Fisiologia de Sementes, Departamento de Biociências, Universidade Federal 
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Avaliação do vigor pela 
liberação de etanol em 
sementes de umburana-
de-cheiro
Fábio Luiz Santos Ornellas1, Marcelo 
do Nascimento Araújo2, Jasmine 
Novaes Tavares Freire3, Rafael Marani 
Barbosa4, Bárbara França Dantas2

Resumo

A umburana-de-cheiro (Amburana cearensis (Allemão) A. C. Smith) é uma 
espécie nativa da Caatinga com grande potencial na indústria moveleira 
e medicinal. Os testes de vigor de sementes têm como objetivos detectar 
diferenças na qualidade fi siológica de sementes. O etanol liberado a partir da 
fermentação alcoólica, pode ser emitido por sementes com baixa qualidade 
fi siológica e com membranas deterioradas. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a efi ciência do teste de etanol como teste de vigor para sementes 
de umburana-de-cheiro. Cinco lotes de sementes foram coletadas em 
área de Caatinga em diferentes anos (2009, 2012, 2014, 2016 e 2017) e 
armazenadas em câmara fria (10±1 oC, UR 40 %) até o início do experimento. 
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em 
esquema fatorial 5×2×5 (lotes × volumes de água de embebição × períodos 
de embebição) com três repetições. Para avaliação da formação do etanol, 
foram colocadas 20 sementes em frascos de vidro, acrescidos de 0,5 e 
1,0 mL de água destilada, lacrados, e incubadas a 40 °C durante 2, 4, 6, 
8 e 24 horas. O etanol foi medido, em µg.L-1, com etilômetro modifi cado. 
As sementes foram avaliadas também, pelos testes de germinação e 
condutividade elétrica. Constatou-se que, para sementes de umburana-de-
cheiro, o teste de etanol é um método rápido e efi ciente utilizando 1 mL de 
água em 6 horas de embebição, indicando um potencial teste rápido para 
avaliação do vigor de sementes.

Palavras-chave: Caatinga; etilômetro; germinação.
Apoio
Fapesb; CNPq; Capes; Embrapa.
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Qualidade de mudas de 
maracujazeiros amarelo e 
roxo irrigadas com águas 
salinas e uso de urina de vaca

Gislaine dos Santos Nascimento, José 
Lucínio de Oliveira Freire, Naelson 
Araújo dos Santos, Cícero Silva Dias 

Resumo

Objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade de mudas de cultivares 
de maracujazeiros irrigadas com águas salinas no solo sem e com urina 
de vaca. O experimento foi conduzido no viveiro telado do IFPB, Campus 
Picuí, com delineamento experimental inteiramente casualizado, no arranjo 
fatorial 2x2x2, correspondente a duas cultivares de maracujazeiro (amarelo e 
roxo), duas salinidades hídricas (0,5 e 3,5 dS m-1) e duas concentrações de 
urina de vaca (0,0% e 5,0%). Foram avaliados altura das plantas, diâmetro 
caulinar e índice de qualidade de Dickson (IQD). Os dados foram submetidos 
à análise de variância, com comparações de médias pelo teste F a 1% e 5% 
de probabilidade, diagnosticando, por sua vez, diferenças entre às variáveis 
altura (p<0,05) e IQD (p<0,01) e resposta isolada para o diâmetro caulinar 
(p<0,01) em função da irrigação com águas salinas. O uso da urina de vaca e 
irrigação com águas de 3,5 dS m-1 só resultou em elevação das alturas das 
plantas no maracujazeiro amarelo, não produzindo efeitos no maracujazeiro 
roxo. Nas plantas irrigadas com águas salinas, o maracujazeiro amarelo 
(3,1 mm) apresentou maior diâmetro caulinar que o roxo (2,9 mm). No 
maracujazeiro roxo, aplicação de urina de vaca nas plantas elevou o IQD 
de 0,13 (0,5 dS m-1) a 0,19 (3,5 dS m-1), sendo observada redução no 
maracujazeiro amarelo. As mudas de maracujazeiro amarelo produzidas com 
água de baixa salinidade e urina de vaca (IQD = 0,20) e, roxo, com água de 
baixa salinidade e sem urina de vaca (IQD = 0,28) apresentam melhores 
qualidades.

Palavras-chave: Passifl ora edulis; salinidade hídrica; adubação orgânica.
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Infl uência da hidratação 
descontínua no desenvolvi-
mento inicial de espécies 
arbóreas da Caatinga

Jackeline Santos da Silva1, Raphaela Aguiar de 
Castro1,2, Marcos Vinicius Meiado1,2

Resumo

A hidratação descontínua de sementes em decorrência das chuvas irregulares 
ocorrentes na Caatinga proporciona vantagens adaptativas à germinação de 
sementes de espécies nativas. O objetivo deste trabalho foi avaliar se essa 
hidratação descontínua também infl uencia positivamente o desenvolvimento 
inicial de três espécies arbóreas com potenciais para a recuperação de áreas 
degradadas. Para isso, as espécies Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. 
Queiroz, Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. e Libidibia ferrea (Mart. 
ex Tul.) L. P. Queiroz que passaram por 0, 1, 2 e 3 ciclos de hidratação e 
desidratação (HD) foram selecionadas. O tempo de hidratação correspondeu 
a ½ da fase I de embebição de cada espécie, enquanto o tempo de secagem 
correspondeu ao necessário para retornar ao peso inicial. As sementes 
foram postas para germinar em sacos de polietileno de 3 Kg, em casa de 
vegetação e regadas diariamente. Após três meses, foram medidas a altura, 
o diâmetro do caule e o número de folhas e folíolos das mudas. Os ciclos de 
HD não infl uenciaram nenhum dos parâmetros avaliados para as espécies 
estudadas. P. pyramidalis, E. contortisiliquum e L. ferrea obtiveram médias 
de 14,91 ± 2,82 cm; 34,69 ± 7,49 cm e 45,92 ± 14,56 cm de altura, 2,44 ± 
0,43 mm; 3,56 ± 1,23 mm e 3,13 ± 0,50 mm de diâmetro do caule e 133,87 
± 16,97; 371,12 ± 199,40 folíolos, respectivamente. Pode-se concluir que, 
apesar de não infl uenciar positivamente, os ciclos continuam acontecendo de 
forma natural no ambiente sem prejuízos paras as espécies estudadas.

Palavras-chave: ciclos; nativas; Caatinga.

Apoio
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PH do exsudato para a 
avaliação rápida do vigor 
de sementes de angico
Olorounchola David Didolanvi, Anna Christina 
Passos Menezes, Jean Santana Miranda, Raiane 
Lima Oliveira, Rosângela Macedo de Jesus

Resumo

O pH do exsudato é um teste rápido utilizado para verifi car a qualidade 
fi siológica das sementes, porém, seu desempenho é limitado devido à 
singularidade de cada espécie. Este trabalho objetivou avaliar a efi ciência 
e a melhor metodologia de utilização do teste rápido de pH do exsudato em 
sementes de Anadananthera macrocarpa. Foi instalado um experimento 
utilizando-se o método massal e o individual e três períodos de imersão (30, 
60 e 90 minutos). Formularam-se duas soluções indicadoras: (1) solução 
indicadora de fenolftaleína composta de 1g de fenolftaleína/100 mL de álcool 
absoluto, e adição de 100 mL de água destilada e fervida; e (2) solução 
indicadora de carbonato de sódio composta de 8,5 g/L de água destilada 
e fervida. Para o emprego do método individual, colocou-se uma semente 
em cada copo descartável contendo 20 mL de água destilada, utilizando-se 
100 repetições. Aplicou-se o método massal, usando dez repetições, cada 
repetição com dez sementes dentro de um copo contendo 50mL de água 
destilada. Ao fi nal do processo de embebição foi adicionada uma gota de 
cada solução/mL de água, verifi cando-se a intensidade da coloração (pH) 
do meio. No teste de germinação a percentagem média foi de 93%. Os 
períodos de embebição e métodos apresentaram a mesma intensidade de 
coloração dos exsudatos, tendo superestimado à viabilidade das sementes, 
não apresentando correlação com o teste de germinação. O teste de pH do 
exsudato, nas metodologias utilizadas, não foi efi ciente para indicar diferença 
na qualidade das sementes.

Palavras-chave: Anadenanthera macrocarpa; teste rápido; germinação.
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Diferentes tipos de vedações 
dos frascos na germinação 
in vitro de angico
Raiane Lima Oliveira, Olorounchola David 
Didolanvi, Jean Santana Miranda, Rosangela 
Macedo de Jesus, Anna Christina Passos Menezes

Resumo

A forma de vedação empregada nos frascos no cultivo in vitro pode interferir 
nas trocas gasosas entre o microambiente dentro do frasco e o ar atmosférico, 
ocasionando o aumento da concentração de CO2 e etileno. O ensaio foi 
conduzido no DTCS/Uneb e teve como objetivo avaliar diferentes tipos de 
vedação dos frascos na germinação in vitro de Anadenanthera macrocarpa. 
Os tratamentos foram: vedação com papel-alumínio (T1); apenas papel fi lme 
(PVC) (T2) e com algodão (T3). As sementes de angico foram colocadas 
diretamente em álcool 70% em agitação manual durante um minuto. 
Posteriormente, imersas em solução de hipoclorito de sódio a 2% e agitadas 
manualmente por 15 minutos; em seguida lavadas três vezes em água 
destilada e autoclavada, cada lavagem com o tempo de 3 minutos. Após a 
desinfecção, as sementes foram inoculadas em tubos de ensaio contendo 15 
mL de meio MS/2 com 7g de Agar/L, acrescido de 30g de sacarose, os quais 
foram transferidos para sala de crescimento sob condições controladas. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 15 repetições/
tratamento, sendo uma semente por repetição. Ao fi nal de 30 dias não foram 
observados efeitos signifi cativos dos tipos de fechamentos sobre todas as 
variáveis analisadas: percentagem de germinação, velocidade de germinação, 
oxidação e contaminação. A média de germinação foi 67% com velocidade 
média de 0,87 dias. Com o presente estudo concluiu-se que qualquer um dos 
tipos de vedação dos frascos testados pode ser utilizado na germinação de 
sementes de angico nas condições in vitro.

Palavras-chave: aeração; Anadenanthera macrocarpa; cultura de tecidos.
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Aguapé como composição 
alternativa de substratos 
para produção de mudas 
de espécies arbóreas da 
Caatinga
Edna de Jesus Santos, Gessica Araujo 
Santana, Ruthy dos Santos Oliveira, Marcos 
Vinicius Meiado, Ayslan Trindade Lima

Resumo

Amacrófi ta aquática aguapé [Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
(Pontederiaceae)] é uma espécie comum em ambientes aquáticos, 
principalmente antropizados da Caatinga. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar se Eichhornia crassipes é uma fonte de matéria orgânica efi ciente na 
composição do substrato para a produção de mudas de duas espécies da 
Caatinga quando comparada com o esterco caprino. Os experimentos foram 
realizados com duas espécies arbóreas da Caatinga, canafístula [Senna 

spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby var. excelsa (Schrad.) H.S. Irwin & 
Barneby (Fabaceae)] e pau-ferro [Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz 
var. ferrea (Fabaceae)]. Os seguintes substratos foram utilizados: areia lavada, 
areia lavada + esterco caprino (2:½), areia lavada + esterco caprino (2:1), areia 
lavada + aguapé cortado (2:½), areia lavada + aguapé cortado (2:1), areia 
lavada + aguapé triturado (2:½) e areia lavada + aguapé triturado (2:1). Após 
dois meses de desenvolvimento, foram avaliados a altura, o comprimento da 
raiz, o número de folhas e folíolos e a biomassa seca das partes aéreas e 
da raiz. O uso de areia lavada + aguapé cortado ou areia lavada + aguapé 
triturado nas proporções avaliadas (2:1 e 2:½) constituiu uma fonte enriquecida 
de nutrientes que proporcionou um desenvolvimento tão bom ou melhor que o 
substrato areia lavada + esterco caprino nas duas proporções avaliadas (2:1 e 
2:½). Portanto, o aguapé constituiu uma alternativa viável para a produção de 
mudas das duas espécies arbóreas da Caatinga.

Palavras-chave: matéria orgânica; macrófi ta; mudas.
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Avaliação do efeito de di-
ferentes tratamentos pré-
germinativos no vigor 
plântulas de umburana-de-
cheiro [Amburana cearensis 
(Allemão) A. C. Smith]
Adriana da Luz Barros Santana1, Pedro 
Henrique Dias Nascimento1, Bruno Djvan 
Ramos Barbosa2, Larisse Romero Larangeira2

Resumo

Teste de germinação na análise de sementes abrange, também, 
desenvolvimento das estruturas do embrião e da plântula, tornando-
se importante distinguir plântulas normais (apresentam potencial para 
se desenvolver em condições favoráveis) das que não têm valor para 
semeadura (plântulas anormais). Este trabalho objetivou avaliar a formação 
de plântulas normais (PN) e anormais (PA) em sementes de umburana de 
cheiro submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. O experimento 
foi realizado no Laboratório de Sementes da Universidade do Estado da 
Bahia – Campus III. Utilizou-se sementes coletadas em 2016, 30 sementes/
repetição e 4 repetições/tratamento: T1- Testemunha (Água destilada); 
T2- Giberelina (GA3) 50mg L-1; T3- Giberelina (GA4a7) 150mg L-1 
+6-benzilaminopurina (BAP) 60mg L-1; T4- GA350mg L-1 + GA4a7150mg 
L-1 +BAP 60mg L-1; T5- Água esterilizada quente (70 °C); T6- Sais reduzidos 
do meio MS + Sacarose15g e T7- Sais reduzidos do meio MS + Sacarose 15g 
+ GA350mg L-1. As sementes foram imersas por seis horas em cada solução. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com duração de 
20 dias. Os dados foram submetidos a Anava, utilizando-se o programa 
estatístico Sisvar 5.6, e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 
5%. Houve diferença signifi cativa. T2 e T5 apresentaram maior percentagem 
de PN (88,2; 83,75), enquanto os demais apresentaram maiores valores de 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco  (Univasf); 2Universidade Estadual de 
Feira de Santana (Uefs), Autor para correspondência: adriana.l.barrossantana@gmail.com.
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PA. Assim, a utilização de elevadas concentrações dos reguladores vegetais 
e sais induziram formação de plântulas anormais.

Palavras-chave: germinação; plântulas normais; propagação.

Apoio

Embrapa Semiárido, Facepe e Capes.
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Avaliação de tratamentos 
pré-germinativos na germi-
nação de sementes de um-
burana de cheiro [Amburana 
cearensis (Allemão) A. C. 
Smith]
Larisse Romero Larangeira1, Adriana da 
Luz Barros Santana2, Bruno Djvan Ramos 
Barbosa1, Pedro Henrique Dias Nascimento2

Resumo

A umburana-de-cheiro é uma espécie fl orestal nativa da Caatinga, que possui 
relevante importância econômica por sua multiplicidade de uso. Conhecer fatores 
que favoreçam à germinação de suas sementes contribui signifi cativamente para 
sua propagação. O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação de sementes de 
umburana submetidos a diferentes tratamentos pré-germinativos. O experimento 
foi realizado no Laboratório de Sementes da Universidade do Estado da Bahia 
– Campus III. Utilizou-se sementes coletadas em 2016, 30 sementes/repetição 
e 4 repetições/tratamento: T1- Testemunha (Água destilada); T2- Giberelina 
(GA3) 50mg L-1; T3- Giberelina (GA4a7)150mg L-1 +6-benzilaminopurina (BAP) 
60mg L-1; T4- GA350mg L-1 + GA4a7150mg L-1 +BAP 60mg L-1; T5- Água 
esterilizada quente (70 °C); T6- Sais reduzidos do meio MS + Sacarose15g e T7- 
Sais reduzidos do meio MS + Sacarose15g + GA350mg L-1. As sementes foram 
imersas por seis horas em cada solução e colocadas para germinar em papel 
germitest a 25°C no germinador. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com duração de 20 dias. Os dados foram submetidos a Anava, 
utilizando-se o programa estatístico Sisvar 5.6. Os tratamentos avaliados não 
apresentaram diferença signifi cativa entre si, com médias observadas de 70 a 
75% na germinação. Portanto, pode-se utilizar água destilada para tratamento 
pré-germinativo em sementes de umburana sem acrescentar custo com o uso de 
outros produtos na propagação da espécie.  

Palavras-chave: imersão; reguladores vegetais; Caatinga.

Apoio

Embrapa Semiárido, Capes e Facepe.
1Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); 2Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf), larisse_llarangeira@hotmail.com.
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Determinação da velocida-
de de germinação e tempo 
médio de germinação de 
umburana [Amburana 
cearensis (Allemão) A. C. 
Smith] em soluções pré-
germinativas
Adriana da Luz Barros Santana2, Larisse 
Romero Larangeira1, Pedro Henrique Dias 
Nascimento2, Bruno Djvan Ramos Barbosa1

Resumo

A deterioração em sementes acarreta perda do potencial germinativo. O 
conceito de velocidade de germinação sugere que sementes com maior 
velocidade são mais vigorosas e germinam uniformemente. Espécies fl orestais 
apresentam desuniformidade na germinação, gerando difi culdades para 
propagação e formação de mudas em quantidade. Este trabalho objetivou 
avaliar a Velocidade Germinação (VG) e o Tempo Médio de Germinação (TMG) 
em sementes de umburana de cheiro submetidas a diferentes tratamentos 
pré-germinativos. O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes 
da Universidade do Estado da Bahia – Campus III. Utilizou-se sementes 
coletadas em 2016, 30 sementes/repetição, e 4 repetições/tratamento: T1- 
Testemunha (Água destilada); T2- Giberelina (GA3) 50mg L-1; T3- Giberelina 
(GA4a7)150mg L-1 +6-benzilaminopurina (BAP) 60mg L-1; T4- GA350mg 
L-1 + GA4a7150mg L-1 +BAP 60mg L-1; T5- Água esterilizada quente (70 
°C); T6- Sais reduzidos do meio MS + Sacarose15g e T7- Sais reduzidos do 
meio MS + Sacarose 15g + GA350mg L-1. As sementes foram imersas por 
seis horas em cada solução. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com duração de 20 dias. Os dados foram submetidos a Anava, 
utilizando-se o programa estatístico Sisvar 5.6, e as médias pelo teste de 
Scott-knott a 5%. Houve diferença signifi cativa entre tratamentos. T2 e T5 

1Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); 2Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf), Autor para correspondência: adriana.l.barrossantana@gmail.com.



390 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

apresentaram maior VG (4,0; 3,03) e TMG (5,9; 5,5 dias). Assim, o uso de 
água quente ou giberelina infl uenciou as variáveis analisadas em sementes 
de umburana.

Palavras-chave: vigor; uniformidade; propagação.

Apoio

Embrapa Semiárido, Capes e Facepe.
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Avaliação de comprimento 
de plântula no teste de 
germinação em sementes 
de umburana-de-cheiro 
[Amburana cearensis 
(Allemão) A. C. Smith]
Larisse Romero Larangeira1, Bruno Djvan 
Ramos Barbosa1, Pedro Henrique Dias 
Nascimento2, Adriana da Luz Barros Santana2

Resumo

 A qualidade da semente pode ser avaliada utilizando diferentes testes. O 
de crescimento, visa determinar o vigor de um lote de sementes por meio 
da avaliação do comprimento médio das plântulas. Maior crescimento pode 
ser vantajoso na adaptação e sobrevivência de uma espécie. Este trabalho 
objetivou avaliar o comprimento médio de plântulas de umburana-de-cheiro 
oriundas de sementes pré-germinadas. O experimento foi realizado no 
Laboratório de Sementes da Universidade do Estado da Bahia – Campus 
III. Utilizou-se sementes coletadas em 2016, 30 sementes/repetição e 4 
repetições/tratamento: T1- Testemunha (Água destilada); T2- Giberelina (GA3) 
50mg L-1; T3- Giberelina (GA4a7)150mg L-1+6-benzilaminopurina (BAP) 
60mg L-1; T4- GA350mg L-1+ GA4a7150mg L-1+BAP 60mg L-1; T5- Água 
esterilizada quente (70 °C); T6- Sais reduzidos do meio MS + Sacarose15g e 
T7- Sais reduzidos do meio MS + Sacarose15g + GA350mg L-1. As sementes 
foram imersas por seis horas em cada solução e colocadas para germinar em 
germinador a 25°C. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
com duração de 20 dias. Os dados foram submetidos a Anava, utilizando-se 
o programa estatístico Sisvar 5.6, e as médias pelo teste de Scott-Knott a 
5%. Houve diferença signifi cativa entre tratamentos. T2 e T5 apresentaram 

1Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); 2Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (Univasf), larisse_llarangeira@hotmail.com.
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as maiores médias: 6,61 e 5,89cm, respectivamente. Concluindo-se que o 
uso de água quente ou giberelina, favoreceu o crescimento de plântulas de 
umburana.

Palavras-chave: imersão; fi torreguladores; crescimento.

Apoio

Embrapa Semiárido, Capes e Facepe.
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Tamanho de vagens e 
profundidade de semeadura 
na emergência de pau-ferro
Júlio César de Almeida Silva, Edilma 
Pereira Gonçalves, Débora Teresa da 
Rocha Gomes Ferreira, Caroline Marques 
Rodrigues, Lílyan Tamyres Pereira da Silva 

Resumo

Nos últimos anos houve grande avanço no campo de estudo sobre a análise 

de sementes de espécies nativas da caatinga, mas ainda é incipiente 

para diversas espécies fl orestais principalmente quanto à profundidade de 

semeadura para a produção de mudas. O experimento foi desenvolvido 

no Laboratório de Análise de Sementes na Universidade Federal Rural 

de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG) com 

as sementes de Caesalpinia ferrea Mart. visando verifi car a infl uência dos 

diferentes tamanhos de frutos sobre a profundidade de semeadura. Os frutos 

foram colhidos em Paranatama, PE e classifi cados em dois lotes (frutos 

grandes e frutos pequenos). Após a colheita, 400 sementes de cada lote 

foram caracterizadas quanto a biometria. Para o teste de profundidade o 

delineamento ultilizado foi o inteiramente casualizado, constituído de quatro 

tratamentos (profundidades de semeadura 0,0; 2,0; 4,0 e 6,0 cm) com 4 

repetições de 20 sementes para cada lote. As sementes oriundas das vagens 

pequenas obtiveram média de 0,7 cm de comprimento, 0,54 cm largura e 

4,53 mm espessura, as sementes das vagens grandes apresentaram 0,98 

cm de comprimento, 0,57 cm de largura e 4,57 mm de espessura. Para o 

teste de emergência das plântulas, a máxima porcentagem de emergência 

das plântulas para as sementes de frutos grandes foi na profundidade de 

Universidade Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Garanhuns, julioifpe@
hotmail.com.
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3,5 cm, enquanto que as sementes de frutos pequenos foram a 3,6 cm de 
profundidade.

Palavras-chave: biometria; produção de mudas; vigor.

Apoio

Laboratório de Análise de sementes (LAS) do Centro Laboratorial de Apoio 
à Pesquisa da Unidade Acadêmica de Garanhuns (Cenlag) – Universidade 
Federal Rural de Pernambuco Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE-
UAG) e  Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco (Facepe).
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Biometria de sementes 
de espécies florestais 
da Caatinga por meio da 
análise digital de imagens
Francival Cardoso Felix, Maria Luiza de 
Lima Castro, Wendy Mattos Andrade 
Teixeira de Souza, Cibele dos Santos 
Ferrari, Mauro Vasconcelos Pacheco 

Resumo

A análise computadorizada de imagens digitais é considerada ferramenta 
inovadora para a obtenção de diversas informações quantitativas, de 
maneira rápida e efi ciente pelo pesquisador, assim, o emprego desta 
técnica na biometria de sementes pode fornecer subsídios para inúmeros 
estudos em espécies vegetais nativas. Portanto, o objetivo deste trabalho 
foi analisar biometricamente sementes de espécies fl orestais da Caatinga 
por meio do processamento digital de imagens. Para isso, sementes de 19 
espécies (Amburana cearensis, Anadenanthera macrocarpa, Aspidosperma 

pyrifolium, Caesalpinia pyramidalis, Cnidoscolus quercifolius, Combretum 

leprosum, Enterolobium contortisiliquum, Erythrina velutina, Libidibia 

ferrea, Luetzelburgia auriculata, Mimosa caesalpiniifolia, Mimosa tenuifl ora, 
Myracrodruon urundeuva, Piptadenia stipulacea, Pityrocarpa moniliformis, 
Senegalia tenuifolia, Senna spectabilis, Sideroxylon obtusifolium, 
Ziziphus joazeiro) foram fotografadas com câmera digital e submetidas 
ao processamento digital de imagens com o uso do programa ImageJ®, 
obtendo-se dados quantitativos de tamanho e formato das sementes: área, 
perímetro, comprimento, largura, espessura, proporção, circularidade, 
redondeza e solidez. Em seguida, foi realizado a estatística descritiva com o 
uso do programa BioEstat® para cada espécie. Os resultados evidenciaram 
que o programa foi capaz de verifi car diferenças de tamanho e formato das 
sementes, fornecendo por meio do processamento digital de imagens, vários 
dados quantitativos que substituem as análises convencionais utilizando 
paquímetro/ réguas, as quais demandam tempo do pesquisador e se limitam 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, francival007@gmail.com.
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a um número menor de sementes. A análise pode ser empregada em estudos 
de classifi cação de sementes, similaridade e divergência entre indivíduos e 
espécies. Portanto, conclui-se que o processamento digital de imagens é 
efi ciente e pode ser utilizado na biometria de sementes de espécies fl orestais 
da Caatinga.

Palavras-chave: espécies nativas; morfometria de sementes; processamento 
digital.

Apoio

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e 
a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte (Fapern), 
pelo apoio à pesquisa e concessão de bolsas aos pesquisadores envolvidos.
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Tamanho de vagens e luz 
na qualidade fisiológica de 
sementes de Caesalpinia 
ferrea Mart.
Caroline Marques Rodrigues, Edilma 
Pereira Gonçalves, Débora Teresa da Rocha 
Gomes Ferreira, Júlio César de Almeida 
Silva, Lílyan Tamyres Pereira da Silva 

Resumo

A Caesalpinia ferrea Mart, conhecida como pau-ferro, pertencente ao bioma 
caatinga, é utilizada na medicina popular por suas propriedades terapêuticas. 
Nas últimas décadas as pesquisas sobre análise de sementes de espécies 
nativas vem sendo estudadas visando à recuperação de áreas. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o efeito do tamanho da vagem e luz na qualidade fi siológica 
de sementes de pau-ferro. O experimento foi desenvolvido no Laboratório 
de Análise de Sementes na Universidade Federal Rural de Pernambuco/
Unidade Acadêmica de Garanhuns (UFRPE/UAG). Os frutos foram colhidos no 
município de Paranatama-PE e classifi cados em dois lotes (frutos grandes e 
frutos pequenos). O delineamento experimental foi constituído de um esquema 
fatorial (2 x 2), sendo frutos grandes e pequenos na ausência e presença de 
luz. Os testes realizados foram: teste de germinação, índice de velocidade de 
germinação, comprimento da parte aérea e da raiz primária e massa seca de 
plântulas. Para o teste de germinação as sementes menores oriundas dos 
frutos pequenos com 91% foram estatisticamente iguais às sementes dos 
frutos grandes com 93%. Quando avaliadas a infl uência da luz na germinação 
observou-se que as sementes de pau-ferro comportaram-se como fotoblásticas 
neutra, germinado independe da presença ou ausência de luz, infl uenciando 
apenas o tamanho das plântulas resultantes. Assim os tamanhos dos frutos 
não interferem na exigência a luz e qualidade fi siológica das sementes.

Palavras-chave: pau-ferro; Luz branca; fotoblásticas neutra.

Apoio

Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, 
marxcarol48@hotmail.com.
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Potencial fi siológico de se-
mentes de Handroanthus 
impetiginosus submetidas 
à secagem lenta
Caroline Marques Rodrigues, Edilma 
Pereira Gonçalves, Júlio César de Almeida 
Silva, Débora Teresa da Rocha Gomes 
Ferreira, Diva Silva Queiroz Cordeiro 

Resumo

A espécie Handroanthus impetiginosus, conhecida popularmente como Ipê, é 
considerada árvore ornamental, principalmente devido à exuberância de suas 
fl ores. As condições de secagem são importantes para as sementes, buscando 
assim minimizar as perdas a partir do momento que atingem a máxima qualidade 
fi siológica. O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da secagem em sementes 
de Ipê em diferentes tempos no dessecador. O experimento foi conduzido 
no Laboratório de Análises de Sementes da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Os frutos coletados de cinco matrizes, foram benefi ciados e 
parte das sementes foi submetida a secagem no dessecador contendo sílica 
gel por 24, 48, 72, 96 e 120 horas, tendo o período inicial como testemunha. 
Foram avaliados: teor de água, condutividade elétrica, porcentagem, índice 
de velocidade de germinação, comprimento e massa seca das plântulas. O 
substrato utilizado no teste de germinação foi o rolo de papel umedecidos com 
água destilada e colocados em germinador regulado a 30°C por 15 dias. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com seis períodos de 
secagem e quatro repetições de 25 sementes. As médias foram comparadas 
pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. O teor de água inicial foi 6,7% nas 
sementes que não foram submetidas a secagem, sendo o mesmo reduzido 
ao longo dos períodos atingindo 5,4% em 120 horas. Quando avaliados os 
testes de germinação e vigor, não houve diferenças estatística nas sementes 
submetidas aos períodos de secagem. A secagem lenta no dessecador até 120 
horas não interfere inicialmente na germinação e vigor das sementes.

Palavras-chave: dessecador; germinação; sílica gel.

Apoio

Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Garanhuns, 
marxcarol48@hotmail.com.
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Teor de água e curva de 
embebição de sementes de 
canafístula (Peltophorum 
dubium (Spreng.) Taub.)
Aline Ramalho dos Santos1, Marcos 
Vinícius Miranda Aguilar2, Eduarda Soares 
Menezes3, Tarlei Aparecido Santos2

Resumo

A qualidade fi siológica de sementes está associada à água presente em 
suas células, sendo o fator que mais infl uência no processo de germinação. 
Objetivou-se analisar a infl uência do teor de água e o padrão da curva de 
embebição das sementes de canafístula. O experimento foi conduzido em 
BOD regulada a 25ºC. Para obtenção da curva de embebição foi feita a 
pesagem sistemática em intervalos de uma hora, durante 13 avaliações. Em 
seguida, realizou-se a contagem diária das sementes até atingirem 50% de 
germinação. Para determinação do grau de umidade utilizou-se o método da 
estufa a 105°±3°C, por 24 horas, com quatro repetições de 25 sementes. O 
teor de água foi estabelecido pela média aritmética das repetições. O grau 
de umidade das sementes é reduzido, e corresponde a 9%, sendo a espécie 
ortodoxa, com viabilidade embrionária prolongada. A evolução da embebição 
ocorre formando uma curva trifásica, sendo a fase I caracterizada por ganho 
de umidade nas primeiras 10 horas de embebição. Na fase II têm-se ganho 
de umidade lento, entre 10 e 13 horas. Após esse período de reduzida 
embebição, elas retornaram o ganho de umidade, caracterizando a fase 
III, marcada pelo alongamento, seguido da divisão celular, culminando na 
protrusão radicular, que foi completada em 100% das sementes em 48 horas 
após instalação do experimento. A germinação das sementes de canafístula 
é infl uenciada pelo período de embebição, apresentando padrão trifásico de 
absorção de água e umidade de 9% durante o processo.

Palavras-chave: silvicultura; tecnologia de sementes; fases da germinação.

Apoio

IFNMG - Campus Salinas.

1Universidade Federal do Espírito Santo – Campus Jerônimo Monteiro; 2Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – Campus Salinas; 3Universidade Federal 
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – Campus Diamantina, alineramalho13@hotmail.com.
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Crescimento de plantas 
de catinga-de-porco em 
substrato ecologicamente 
correto
Lucas Silva Rios1, Zézia Verônica Silva 
Ramos Oliveira1, Adriano Silva Xavier1, 
Emanuel Ernesto Fernandes Santos1, 
Maria Herbênia Lima Cruz Santos1

Resumo

A utilização de resíduos da agroindústria na composição de substratos para a 
produção de mudas é uma alternativa ambiental viável para sua destinação. 
O presente trabalho buscou avaliar o crescimento Poincianella pyramidalis 
(Tul.) L.P. Queiroz em diferentes substratos. Plantas de catingueira foram 
transplantadas para sacos de polietileno preto com capacidade de 3 dm³ e 
mantidas em casa de vegetação com sombrite 50%. O substrato de plantio 
foi elaborado por uma mistura de Neossolo Flúvico - NS, esterco caprino - 
EC e composto de cana-de-açúcar - CCA em diferentes proporções, sendo 
T1:100% NF; T2: 75% NF + 15% EC + 10% CCA; T3: 50% NF + 25% EC 
+ 25% CCA; T4: 25% NF + 25% EC + 50% CCA; T5: 25% EC + 75% CCA; 
T2: 100% CCA. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 
casualizado (DIC) com seis tratamentos e oito repetições cada. Aos 90 dias 
de cultivo foi realizada a determinação da massa de matéria fresca e seca da 
parte aérea do sistema radicular. A signifi cância dos efeitos dos tratamentos 
foi determinada pelo teste F a 5% e, nas comparações de médias, utilizou-
se o Teste de Tukey a 5% de probabilidade. O substrato composto por 50% 
Neossolo Flúvico, 25% esterco caprino e 25% composto de cana-de-açúcar 
proporcionou os maiores valores para a variável massa matéria fresca da 
parte aérea em comparação ao substrato composto com 100% Neossolo 
Flúvico. Os substratos com maior teor de matéria orgânica não promoveram 
crescimento em plantas de catingueira.

Palavras-chave: produção de mudas nativas; refl orestamento; resíduos 
agroindustriais.

Apoio

Programa de Iniciação Científi ca (Picin).

1Universidade do Estado da Bahia (UNEB) - Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais - 
DTCS, lucas15591@hotmail.com.
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O estresse hídrico e os seus 
efeitos no comportamento 
germinativo da aroeira-do-
sertão

Igor Silva da Hora1, Marcos Vinicius Meiado1

Resumo

Popularmente conhecida como aroeira-do-sertão, a espécie Myracrodruon 

urundeuva Allemão (Anacardiaceae) ocorre em ambientes secos, em áreas 
de Caatinga e Cerrado. Nestes ecossistemas, um dos fatores que mais 
infl uenciam a germinação é a disponibilidade hídrica. Desta forma, objetivou-
se avaliar o estresse hídrico e os seus efeitos no comportamento germinativo 
das sementes da espécie. Inicialmente, as sementes foram escarifi cadas em 
água corrente por 10 minutos. Após isso, as sementes foram colocadas para 
germinar em placas de Petri com duas folhas umedecidas com solução de 
polietileno glicol 6000 nas respectivas concentrações: 0,0; -0,1; -0,3; -0,6 e -0,9 
MPa. Cada tratamento era composto por quatro repetições com 25 sementes 
cada, que foi avaliado durante 14 dias. Ao fi nal da avaliação, os parâmetros 
avaliados foram a germinabilidade (%) e o índice de sincronização (IS), 
tratamentos onde a germinabilidade foi menor que 10% não foram incluídos 
na análise do IS. A análise utilizada foi Anova. Observou-se que a redução 
da disponibilidade hídrica promoveu um efeito negativo na germinação da 
espécie, onde a germinabilidade foi reduzida em potenciais osmóticos mais 
negativos (0,0 MPa = 32,0 ± 10,3%, -0,6 MPa = 8,0 ± 5,6%) chegando a não 
germinar no potencial – 0,9 MPa. O IS não apresentou diferença signifi cativa 
entre os tratamentos onde houve germinação (F = 0,47; gl = 2; p = 0,6300). 
Concluiu-se que o estresse promovido pela redução da disponibilidade hídrica 
proporciona efeitos negativos específi cos à germinabilidade das sementes da 
espécie.

Palavras-chave: estresse abiótico; germinação; Caatinga.

Apoio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico.

1Universidade Federal de Sergipe,  shigorbio@gmail.com.
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Conservação de espécies 
da Caatinga: sistemas 
de iluminação no cultivo 
in vitro de Lippia grata 
Schauer e Myracrodruon 
urundeuva Allemão
Jhonatan Rafael Zárate Salazar1, Lindomar 
Maria Souza1, Marciana Bizerra de Morais2, 
Luiz Palhares Neto1, Cláudia Ulisses1

Resumo

A aplicação de técnicas de cultivo in vitro viabiliza a propagação e 
conservação de espécies de interesse ecológico e/ou econômico em larga 
escala. Objetivou-se avaliar as potencialidades de micropropagação de duas 
espécies medicinais da Caatinga sob diferentes sistemas de iluminação 
(fl uorescente e LED) em função dos seus parâmetros biométricos. Segmentos 
nodais foram cultivados em meio nutritivo MS, suplementado com 30 gL-1 
de sacarose, 2,5 gL-1 de phytagel e pH 5,7, em sala de crescimento com 
80±5% UR, 25±2°C, 300 lux e 16 horas de fotoperíodo durante 45 dias. O 
delineamento foi inteiramente casualizado com arranjo fatorial 4x2, sendo 
quatro sistemas de iluminação: LED Vermelho: Azul (5:1 e 1:1), LED Branco 
e Fluorescente Branca e duas espécies, com 15 repetições. As respostas 
morfofi siológicas observadas no número de folhas normais, brotos e raízes, 
biomassa fresca (mg) e comprimento da parte aérea (cm) foram submetidas 
à Anova e teste de tukey (5%). Observou-se que o LED Branco em L. grata 
promoveu maior número de folhas normais (5,73), brotos (2,50), raízes (3,06) 
e biomassa fresca (235 mg). No entanto, em M. urundeuva, mesmo sem 
brotamentos em nenhum sistema de iluminação, o LED Vermelho e Azul (5:1) 
foi responsável de promover maior número de raízes (2,27) e comprimento 
da parte aérea (2,60 cm). Portanto, evidenciou-se que os LED’s Branco e 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco; 2Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte, rzaratesalazar@gmail.com.
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Vermelho: Azul (5:1) seriam propícios na micropropagação de L. grata e M. 

urundeuva favorecendo os seus parâmetros biométricos, respectivamente.

Palavras-chave: alecrim-da-chapada; aroeira; diodos emissores de luz.

Apoio

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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A subfamília Crotonoideae 
Burmeist. (Euphorbiaceae) 
em fl orestas serranas da 
região do Pajeú, Semiárido 
de Pernambuco

Yuri Rossine de Lima Bezerra, Brígida Alves Leal, 
Vitória Raquel da Silva Lima, André Laurênio de Melo

Resumo

Crotonoideae (Euphorbiaceae) possui 12 tribos e 67 gêneros e está representada 
por ervas, arbustos, árvores e raramente lianas de distribuição Pantropical, sendo 
as Américas o maior centro de diversidade. Difere das demais subfamílias de 
Euphorbiaceae por apresentar dentre outras características, o pólen com padrão 
crotonoide. Florestas serranas, popularmente conhecidas como brejos de altitude 
estão inseridas no domínio Caatinga e devido altitude elevada (500 -1100 m) 
constituem uma formação peculiar com grande diversidade na fl ora. O presente 
estudo objetivou, portanto, realizar um levantamento taxonômico da subfamília 
Crotonoideae nos fragmentos de fl orestas serranas da região do Pajeú, semiárido 
de Pernambuco. A pesquisa foi desenvolvida nos municípios de Santa Cruz da 
Baixa Verde e Triunfo, por meio de observação em campo das populações e 
coletas, a metodologia utilizada foi a usual em sistemática vegetal, e as espécies 
coletadas foram depositadas no Herbário do Semiárido do Brasil (HESBRA). 
Foram identifi cadas 16 espécies de Crotonoideae pertencentes a 5 gêneros 
na área de estudo. Croton L. foi o mais representativo com 10 spp., seguido 
de Cnidoscolus Pohl com 2 spp., Jatropha L. com 2 spp. e Astraea Klotzsch e 
Manihot Mill. com 1 sp. cada. É elaborada uma chave de identifi cação, além de 
descrições, ilustrações, comentários distintivos e ecológicos das espécies. O 
hábito das espécies, posição e tipo da infl orescência, tipo de indumento, presença 
ou ausência de nectários extrafl orais e morfologia das folhas e fl ores foram 
caracteres de grande importância na identifi cação e diferenciação das espécies.

Palavras-chave: taxonomia vegetal; Caatinga; cróton.

Apoio

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq)

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE - 
UAST), Autor para correspondência: yuri.lima_1@outlook.com.
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Levantamento fi tossocioló-
gico de regeneração natural 
de plantas espontâneas em 
área de recaatingamento
Joerlandes de Sousa Rodrigues, Flávia Cartaxo 
Ramalho Vilar, Andrei Dias de Souza, Danilo Michel 
Ramalho Campinas, Mary Ann Saraiva Bezerra

Resumo

Atualmente, faz-se necessário a conservação do bioma Caatinga, diante do 
uso desordenado e sem um manejo adequado de seus recursos naturais. 
Assim, estudos voltados para a recuperação de áreas degradadas são 
importantes, bem como o acompanhamento da regeneração natural de plantas 
espontâneas. O objetivo deste trabalho foi identifi car as principais espécies de 
regeneração natural em área de recaatingamento, no município de Petrolina, 
PE. Utilizou-se o método do quadrado inventário, com o uso de um quadrado 
de 1,0 m², sendo este lançado dez vezes de forma aleatória para demarcar 
amostras no interior da área. Nessas parcelas foram feitas a identifi cação e 
a quantifi cação das espécies e o total de indivíduos por área amostrada, de 
acordo com os parâmetros padrão para levantamentos fi tossociológicos. Os 
resultados mostraram que as espécies inventariadas estão distribuídas em 06 
famílias, sendo a maior diversidade foi encontrada em Fabaceae e Poaceae. 
Na primeira, destacou-se Desmodium incanum, que foi responsável por uma 
Frequência Relativa de 45,46%, Densidade Relativa de 50,73% (3,5 plantas 
m-²) e Abundância Relativa de 11,86 %. Para a segunda, a espécie Cenchrus 

ciliaris apresentou Frequência Relativa de 9,10 %, com 13,04 % Densidade 
Relativa (0,9 plantas m-²) e uma Abundância de 15,25%. Para Importância 
Relativa foram obtidos os valores de 108,04 e 37,39 % para D. incanum e C. 

ciliaris, respectivamente. Ambas as espécies pertencentes a estas famílias se 
destacam como potenciais na recuperação de áreas degradadas, auxiliando 
na melhoria de características químicas, físicas e biológicas do solo.

Palavras-chave: Fabaceae; conservação da Caatinga; Desmodium incanum.

Instituto Federal do Sertão Pernambucano, joerlandes@hotmail.com.
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Fitogeografi a de Ouricuri, 
PE: levantamento fl orístico 
e síndrome de dispersão
Christianne Farias Da Fonseca Andrade1,3, Maria 
Do Socorro Conceição De Freitas1, Tatyana Keyty 
De Souza Borges1, Edilson Lira De Andrade2, 
Lázaro Henrique Da Silva Cavalcante Neto1

Resumo

Estudos fi togeográfi cos contribuem para compreensão interdisciplinar 
de processos ecológicos, biogeográfi cos, a exemplo das estratégias 
reprodutivas, a distribuição geográfi ca das espécies e aos fatores físicos 
que condicionam a existência do ecossistema Caatinga. Neste contexto, a 
pesquisa foi desenvolvida em Ouricuri, PE, no Sítio Imburana do Simão e na 
Fazenda Quixadá, zona fi togeográfi ca da Caatinga, de clima BShw’ (Köppen) 
com chuvas irregulares de verão retardadas para o outono, seu período seco 
ocorre de maio a novembro, sua vegetação varia de hipo a hiperxerófi ta, a área 
está inserida na bacia hidrográfi ca do Rio Brígida. Para a citação e verifi cação 
botânica foi utilizada a plataforma do Refl ora – Flora do Brasil 2020. Através 
desse levantamento, evidenciou-se 18 famílias, as mais representativas 
foram: Fabaceae (7), Euphorbiaceae (6) e Cactaceae (6). Foram identifi cadas 
43 espécies distribuídas em 40 gêneros. A maior parte das espécies nativas 
é endêmica do Brasil (54%), sendo 13 espécies exclusivas do domínio 
fi togeográfi co da Caatinga, como por exemplo, a Ceiba glaziovii (Kuntze) 
K.Schum. (Barriguda). Com relação aos frutos, a maioria é de consistência 
seca (60,5%), infl uenciados pela baixa disponibilidade hídrica, vale ressaltar 
que os carnosos obtiveram maior riqueza na Cactaceae. Identifi cou-se 17 
tipos de frutos, o esquizocarpo e o bacoide melanídio se sobressaíram. A 
síndrome de dispersão com maior riqueza foi a zoocoria (44%), seguida da 
autocoria (37,5%) e da anemocoria. Conclui-se que a autocoria e anemocoria 

1Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão), Campus 
Ouricuri, PE; 2  Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus João 
Pessoa, PB; 3 Universidade Federal da Paraíba (UFPB), christianne.farias@ifsertao-pe.edu.br.



408DOCUMENTOS 287

são tipos de síndromes de dispersão mais característicos de ambientes 
secos, de intensa luminosidade e ventos fortes como na vegetação espaçada 
de Caatinga.

Palavras-chave: fi togeografi a; síndrome de dispersão; tipos de frutos.

Apoio

Grupo de estudos: Manejo e Conservação do Bioma Caatinga no Sertão do 
Araripe – IF Sertão-PE; Estudos do Semiárido – Gesa/UFPB; Paisagem e 
Patrimônio Natural – UPE; Geossistemas e Paisagem – UFPE e Grima – 
Grupo  de Pesquisa Interdisciplinar em Meio Ambiente – IF-Sertão PE.
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Fitogeografi a e etnobotânica 
da Caatinga de Ouricuri, PE
Christianne Farias da Fonseca Andrade1,3, Edilson 
Lira de Andrade2, Eini Celly Morais Cardoso2,3, 
Rubens Teixeira de Queiroz3, José Guilherme da Silva1

Resumo

O município de Ouricuri, PE está localizado no semiárido do Araripe, compondo 
o núcleo de desertifi cação de Cabrobó. Objetivou-se conhecer a fl ora do 
Município contribuindo para a construção de banco de dados que servirá para 
estudos futuros de etnobotânica, ecologia e biogeografi a, visando à recuperação 
de áreas degradadas. Realizou-se a pesquisa no Sítio Imburana do Simão e na 
Fazenda Quixadá. Para conferência de dados fi to e biogeográfi cos foi consultado 
a plataforma do Refl ora – Flora do Brasil 2020. Os dados medicinais foram 
baseados em informações de populares e material bibliográfi co. Identifi cou-se 
43 espécies, sendo 13 (30,2%) exclusivas da Catinga. O tipo de vegetação de 
maior representatividade foi a Caatinga strictu sensu, seguido do Carrasco. As 
famílias com maior riqueza foram Cactaceae (3), Euphorbiaceae e Rhamnaceae 
(2 sp. cada). Arbustos e árvores foram as formas de vida mais evidentes, assim 
como o substrato terrícola. As espécies inventariadas são utilizadas para fi ns 
alimentícios, forrageiro, ornamental e medicinal. Entre as medicinais, destacam-
se as utilizadas para combater gripe, febre, problemas gastrointestinais, 
pulmonares, dores, hemorragia. A folha e a casca do caule são as partes mais 
usadas nos remédios, em forma de chás. Conclui-se que o estudo pode ser 
empregado como ferramenta ao uso sustentável e, para a conservação dos 
recursos fl orestais, visto que a fl ora da Caatinga de Ouricuri, PE fornece à 
sociedade inúmeros produtos e serviços, como no caso do potencial medicinal.

Palavras-chave: biogeografi a; Caatinga; Strictu sensu; plantas medicinais.

Apoio

Grupos de Pesquisa: Manejo e Conservação do Bioma Caatinga no Sertão do 
Araripe – IF Sertão-PE; Grima – Grupo  de Pesquisa Interdisciplinar em Meio 
Ambiente – IF Sertão-PE; Grupo de Estudos do Semiárido – Gesa/UFPB; 
Geossistemas e Paisagem – UFPE; Paisagem e Patrimônio Natural – UPE.
1Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão, Campus 
Ouricuri, PE; 2Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus João 
Pessoa, PB; 3Universidade Federal da Paraíba (UFPB), christianne.farias@ifsertao-pe.edu.br.
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Análise da cobertura ve-
getal e áreas antropiza-
das no território da Co-
munidade Fundo de Pasto 
Ouricuri, Uauá, BA, Brasil

Fabricio Bianchini1, Paola Cortez Bianchini1, 
Lucas Ricardo S. Almeida2, Tatiana Ayako Tau-
ra1, Rebeca Mascarenhas Fonseca Barreto2

Resumo

Uma comunidade Fundo de Pasto é caracterizada pela ocupação tradicional 
de um território, com organização social baseada em relações de parentesco, 
uso coletivo extrativista e de criação animal na Caatinga. Estas comunidades 
manejam áreas individuais no entorno das casas, roçados e cercados dos 
animais. Utilizou-se o Sistema e Informação Geográfi ca (SIG) para analisar a 
cobertura vegetal e áreas antropizadas no agroecossistema da Comunidade 
Fundo de Pasto Ouricuri, localizada em Uauá, BA. Foram obtidas imagens 
do Google Earth, agrupadas no programa Adobe Photoshop formando um 
mosaico em alta resolução. Com o programa ArcGis, esta imagem foi geor-
referenciada e processada digitalmente gerando uma classifi cação, por má-
xima semelhança de pixel, em sete gradientes que representam a cobertura 
vegetal nativa e as áreas antropizadas do Território. Estas áreas foram carac-
terizadas com levantamento de campo e imagens de drone. A área total do 
território da comunidade tem 2.575 hectares, destes 85,25% correspondem à 
cobertura de vegetação nativa, classifi cada como: (i) fl orestada, 15,04%; (ii) 
arbustiva, 27,28%; (iii) subarbustiva, 28,86%; (iv) rasa, 14,07%. As áreas an-
tropizadas correspondem à 14,75% do Território, classifi cadas como: (v) pas-
tagem cultivada e roçados em pousio, 7,81%; (vi) roçados cultivados, 4,47%; 
(vii) roçados com solo exposto e vias, 2,46%. O início da ocupação deste 
Território data do fi nal do século XIX. A comunidade é composta por 55 famí-
lias e uma população estimada em 135 pessoas. Os resultados mostram que 

1Embrapa Semiárido; 2Universidade Federal do Vale do São Franscisco, fabricio.bianchini@
embrapa.br.
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esta forma tradicional de ocupação e uso da Caatinga têm contribuído para 
manutenção da cobertura fl orestal e reprodução social deste modo de vida.

Palavras-chave: fundo de pasto; conservação pelo uso; socioagrobiodiver-
sidade.

Apoio

Coopercuc; Associação Comunidade Fundo de Pasto Ouricuri e Projeto Bem 
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Levantamento de espécies 
da família Fabaceae com 
potencial na restauração 
ecológica em áreas de 
Caatinga (review)
Ana Karolina Fernandes Silva, 
Zildene de Souza Silveira, Nair Silva 
Macêdo, Maria Clara Daniel da SIlva

Resumo

Considerada como a savana semiárida do Brasil, a Caatinga é o quarto 
domínio fi togeográfi co mais rico em diversidade de fl ora, apresentando cerca 
de 175 famílias botânicas identifi cadas, totalizando 4886 espécies. Fabaceae 
é uma das maiores famílias botânicas, incluindo espécies com fi nalidades 
alimentícias, farmacêuticas, madeireiras, entre outras. Logo, muitas 
estão sendo utilizadas como alternativas na intervenção em ecossistemas 
degradados ou alterados pelo estabelecimento de atividades humanas que 
levam a descaracterização do ambiente e perda da biodiversidade, visando 
facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão das espécies, pelo método 
de restauração ecológica. O estudo objetivou listar plantas potencialmente 
facilitadoras no processo de restauração ecológica em áreas de Caatinga. 
Para subsidiar esta pesquisa, foram realizadas buscas utilizando a palavra-
chave “restauração ecológica”, em bancos de dados on-line como Scielo e 
Doaj, sendo analisadas publicações científi cas dos últimos 10 anos. Foram 
identifi cadas 19 espécies pertencentes à família Fabaceae, sendo, Mimosa 
(5), Inga (3) e Hymenaea (2) os gêneros mais ocorrentes. A espécie Mimosa 
tenuifl ora, em particular, foi a mais citada por apresentar melhor desempenho 
como aceleradora do processo sucessional no desenvolvimento de outras 
plantas. No Brasil, há um número considerável de plantas utilizadas nos 
processos de restauração e recuperação em áreas de Caatinga, porém os 
resultados são ainda exíguos. Todas as 19 espécies inventariadas nesse 

Universidade Regional do Cariri, ana.karolina.fer@gmail.com.
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estudo apresentam potenciais efeitos em maior ou menor escala. Contudo, 
se faz necessária a intensifi cação de estudos de restauração da Caatinga 
utilizando espécies nativas que contribuam para o desenvolvimento de 
estratégias ecológicas mais efi cazes nessa região.

Palavras-chave: restauração ecológica; conservação; Caatinga.

Apoio
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Composição fl orística e 
bromatológica em área re-
manescente de Caatinga 
no Sertão de Sergipe

Igor de Oliveira Silveira, José Uellington 
do Nascimento Lima, Fábio Luiz de 
Oliveira, Angela Cristina Dias Ferreira

Resumo

A utilização de plantas da caatinga na alimentação de ruminantes 
comumente se dá sem conhecimento prévio das características desta 
vegetação. Objetivou-se, portanto, conhecer a composição fl orística dos 
estratos arbóreo e arbustivo e estimar a produção de forragem (kg de MS), 
em diferentes estações (transição, seca e chuvosa) com suas respectivas 
composições bromatológicas. O experimento foi conduzido em fragmento de 
Caatinga com 4,6ha divididos em 30 pontos, em Porto da Folha - SE,cuja 
média pluviométrica é 547 mm/ano. A composição fl orística foi obtida a 
partir da observação de uma área de 4 m², toda a forragem disponível até 
1,50m de altura foi coletada, seca em estufa a 55ºC por 72h. Um quadrado 
de 0,25m² foi usado para a coleta da liteira e de estrato herbáceo rente o 
solo. Estimou-se a ocorrência das espécies (%) na composição fl orística da 
área, quantifi cando o aparecimento de cada espécie nos pontos de coleta. 
No laboratório, foram realizadas análises de matéria seca (MS), proteína 
bruta (PB), fi bra em detergente neutro (FDN), fi bra em detergente ácido 
(FDA) e nutrientes digestíveis totais (NDT). As espécies de maior ocorrência 
pertencem à famíliaEuphorbiaceae. A média da produção total de MS na 
área, durante o período de avaliação, foi de 653,1 kg MS/ha, sendo a liteira o 
componente com a maior produção, seguido do marmeleiro, espécie de maior 
ocorrência na área. A partir da composição química das espécies avaliadas 
obtida neste trabalho, infere-se a importância deste bioma como parte da 
dieta para pequenos ruminantes.

Palavras-chave: Liteira; Pluviometria; Bromatologia.

Universidade Federal de Sergipe, igordeoliveiras@gmail.com.
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A coocorrência diminui o 
sucesso reprodutivo de 
duas espécies de mata past 
ona Caatinga?
Marcos Leandro da Cruz Rocha, Milena Gonçalves 
da Silva, Paulo Sérgio Santos Lima, Daniela 
Lúcio Santana, Cassandra Mendonça Oliveira

Resumo

A competição entre plantas é uma interação que pode reduzir a população 
das espécies envolvidas, podendo resultar em uma diminuição do fi tness de 
uma ou das duas espécies, sendo um processo chave para estruturação de 
comunidades e distribuição desses organismos. No presente estudo, foram 
analisadas duas espécies de mesmo gênero: Senna obtusifolia (L.) H. S. 
Irwin & Barneby (FABACEAE) e Senna unifl ora (Mill.) H. S. Irwin & Barneby 
(FABACEAE) que são consideradas ervas daninhas em áreas de pastagem. 
O objetivo desse trabalho foi avaliar o sucesso reprodutivo das duas espécies 
quando há coocorrência em uma área de Caatinga. Foram selecionadas nove 
áreas (três onde ocorria somente S. obtusifolia, três com a presença apenas 
de S. unifl ora e três onde havia coocorrência das duas espécies). Em cada 
área, foram amostradas cinco parcelas (1 x 1m), nas quais foram quantifi cados 
o número de fl ores e frutos para a determinação do sucesso reprodutivo das 
espécies avaliadas. Os dados foram analisados no software estatístico R por 
meio de Modelagem Linear Generalizada e foram submetidos a análise de 
variância (Anova). Os resultados mostraram que, naturalmente, S. unifl ora 
investe em uma maior produção de estruturas reprodutivas, comparada a 
S. obtusifolia (p>0,001), e que a coocorrência entre elas interfere apenas no 
sucesso reprodutivo de S. unifl ora que produziu menos fl ores quando estava 
em coocorrência com a outra espécie (p<0,001). Esse estudo pode contribuir 
para a compreensão de parte dos mecanismos utilizados pelas as plantas 
quando há competição interespecífi ca.

Palavras-chave: competição; erva daninha; sucesso reprodutivo.
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Estudo morfoanatômico de 
Lippia grata, espécie endê-
mica da Caatinga, frente ao 
estresse hídrico
Luiz Palhares Neto1, Lindomar Maria de Souza1, 
Leonardo Silva Santos1, Regina Célia Bressan 
Queiroz de Figueiredo2, Cláudia Ulisses1

Resumo

A espécie Lippia grata, ocorrente da Caatinga, apresenta grande importância 
medicinal devido a produção de óleo essencial armazenado/secretado 
pelos tricomas. Esse óleo é rico em terpenos, como timol e carvacrol, que 
desempenham diversas funções farmacológicas. Buscou-se investigar as 
respostas morfoanatômicas da espécie L. grata frente à condição de défi cit 
hídrico. Plantas provenientes de estacas foram submetidas a dois regimes 
hídricos, com rega contínua ou suspensão de rega, durante 15 dias e 
posteriormente reidratação por 10 dias. Amostras foliares foram coletadas em 
ambos tratamentos nos dias 15 e 25 para confecção de lâminas para análise 
em microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os dados 
foram submetidos ao test t. As plantas sob défi cit apresentaram redução na 
espessura do mesofi lo, células epidérmicas menores, redução dos espaços 
intercelulares, maior quantidade dos feixes vasculares, maior lignifi cação das 
células xilemáticas e modifi cação morfológica das células corticais. As plantas 
estressadas apresentaram maior quantidade de tricomas glandulares na face 
abaxial em comparação com plantas irrigadas, indicando maior produção/
armazenamento de óleo essencial. Enquanto, após a reidratação, as plantas 
submetidas ao défi cit hídrico apresentaram maior quantidade de tricomas 
tectores e glandulares em ambas as faces epidérmicas. Quanto às variáveis 
histológicas, as plantas reidratadas apresentaram recuperação em todos 
os parâmetros avaliados, se assemelhando às plantas controle. Conclui-se 
que as estratégias utilizadas por L. grata visam reduzir a perda de água e 
evitar o colapso foliar, favorecendo diretamente na rápida recuperação após 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); 2Universidade Federal de 
Pernambuco, netopalhares1@gmail.com.
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a supressão do agente estressor, além de aumentar a produção de óleo 
essencial.

Palavras-chave: estratégias anatômicas; microscopia eletrônica; alecrim-da-
chapada.
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Estratégias anatômicas de 
Myracrodruon urundeuva 
Allemão frente ao deficit 
hídrico
Lindomar Maria de Souza, Luiz Palhares 
Neto, Cláudia Ulisses, Terezinha Camara

Resumo

Diante da importância ecológica, e socioeconômica de Myracrodruon 

urundeuva Allemão, investigou-se as estratégias anatômicas dessa espécie 
frente à seca. Plantas com dois meses de idade foram cultivadas com rega 
contínua ou suspensão total da rega por 20 dias. Posteriormente, as plantas 
submetidas à seca foram reidratadas durante 20 dias. A primeira coleta foi 
de folhas submetidas à seca. A segunda, foi de folhas rebrotadas após a 
reidratação. As avaliações de densidade e perímetro estomático, densidade de 
tricomas glandulares e tectores foram pelo método de Franklin. As avaliações do 
mesofi lo, tamanho da nervura central, número e tamanho de ductos secretores 
foi a partir de material fi xado em FAA 70, desidratado, incluído em parafi na 
para corte em micrótomo (6µm), corados com safranina e azul de alcian para 
visualização em microscópio óptico. Os dados foram submetidos ao teste f. 
O defi cit hídrico reduziu em 20% a espessura do mesofi lo e em 25 e 12% o 
perímetro estomático nas faces adaxial e abaxial, respectivamente. A restrição 
hídrica promoveu maior lignifi cação dos vasos do xilema. Foi observada maior 
lignifi cação da parede celular dos vasos do xilema de plantas com restrição 
hídrica. Após a reidratação a densidade estomática na face abaxial reduziu 
22,9% e a densidade de tricomas apresentou reduções de 25% para tricomas 
glandulares, enquanto que os tectores apresentaram redução de 16,7%, ambos 
na face adaxial. M. urundeuva utiliza estratégias de controle da perda de água 
através da localização estratégica dos estômatos (anfi -hipoestomática) e 
manutenção da densidade de tricomas durante o período seco.

Palavras-chave: Caatinga; anatomia; aroeira.
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Infl uência do defi cit hídrico 
na morfofi siologia de Lippia 
grata, espécie medicinal 
endêmica da Caatinga

Luiz Palhares Neto1, Lindomar Maria de 
Souza1, Marciana Bizerra de Morais2, Cynthia 
Cavalcanti de Albuquerque2, Cláudia Ulisses 1

Resumo

A espécie Lippia grata é ocorrente da Caatinga e apresenta diversas 
propriedades farmacológicas devido à produção de óleos essenciais que 
apresentam atividades antimicrobiana, anti-infl amatória, larvicida e inseticida, 
porém informações sobre as respostas morfofi siológicas de L. grata frente a 
estresses abióticos ainda são escassos. Buscou-se investigar as respostas 
morfofi siológicas da espécie L. grata frente ao défi cit hídrico. Plantas 
provenientes de estacas foram submetidas a dois regimes hídricos, com e 
sem suspensão de rega, durante 15 dias. Posteriormente as plantas foram 
reidratadas por 10 dias. Foram realizadas avaliações de crescimento e do teor 
relativo de água foliar (TRA). Os dados foram submetidos ao test t. A condição 
de défi cit hídrico afetou negativamente o crescimento da parte aérea, da área 
foliar e TRA, com reduções de 72%, 69,5% e 45%, respectivamente. Enquanto 
que o crescimento do sistema radicular foi estimulado pelo defi cit hídrico 
(aumento de 205%). O incremento no crescimento radicular é uma estratégia 
relacionada com o aumento da efi ciência da captação de recursos no solo, 
enquanto que a redução da área foliar reduz as taxas transpiratórias. Após 
12 horas de reidratação, plantas submetidas ao defi cit hídrico apresentaram 
rápida recuperação da turgescência e, posteriormente, recuperação de todas 
as variáveis de crescimento analisadas. Diante dos resultados, conclui-se 
que a rápida recuperação dos parâmetros avaliados na espécie estudada 
está relacionada com estratégias morfofi siológicas que proporcionam maior 
efi ciência na absorção de água do solo e na manutenção do conteúdo hídrico 
celular em plantas de Lippia grata submetidas ao defi cit hídrico.

Palavras-chave: estratégias adaptativas; crescimento; alecrim-da-chapada.
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Distribuição vertical e de-
senvolvimento radicular 
em fl oresta tropical seca 
em resposta à precipitação 
regional

Antonio Givanilson Rodrigues da Silva, Úrsula 
Barroso Prado, Gilberto Quevedo Rosa, Ana 
Karine Martins Gobira, Eunice Maia de Andrade

Resumo

As raízes desempenham importantes funções nos ecossistemas fl orestais, 
mas devido à difi culdade de mensuração, ainda são pouco estudadas, 
principalmente em Florestas Tropicais Secas (FTS) encurtando a 
possibilidade de caracterizar bem estas fl orestas. Objetivamos estudar 
a dinâmica do desenvolvimento e distribuição vertical radicular em um 
fragmento de FTS, e a relação com a precipitação. O fragmento de FTS 
localiza-se no município de Pentecoste-CE. Em jul/2015 foram implantados 
144 núcleos amostrais, pelo método ingrowth core, sendo realizada também 
a coleta referência. A cada 4 meses coletaram-se 6 núcleos, dividindo-os 
em 3 camadas (0-10, 10-20 e 20-30 cm), e separando as raízes do solo 
por lavagem, posteriormente secando-as a 65 °C até peso constante. Nos 
primeiros 12 meses a biomassa regenerada total correspondeu a 55% da 
encontrada na coleta referência, e 74% em 24 meses. Em apenas 2 anos, com 
precipitações abaixo da média anual, a biomassa nas camadas 0-10cm e 10-
20cm representava, respectivamente, 97% e 91% dos valores encontrados 
nas mesmas camadas na coleta referência. Devido à maior disponibilidade 
natural de água e nutrientes, as raízes se concentram nas camadas mais 
superfi ciais, sendo em sua maioria raízes de absorção. O ritmo de incremento 
de biomassa acompanha a sazonalidade da precipitação, apresentando uma 
correlação positiva moderada (Correlação de Pearson, p=0,05) com a altura 
pluviométrica acumulada nos 3 meses anteriores a coleta. Há uma redução 
da biomassa na época seca em todas as camadas, sendo menos signifi cativa 

Departamento de Engenharia Agrícola - Universidade Federal do Ceará, 
givanilsonrodrigues.s@gmail.com.
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na 20-30cm. A vegetação apresenta alto potencial de regeneração mesmo 
com precipitações abaixo da média.

Palavras-chave: regeneração; ingrowth core; Caatinga.
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Levantamento das espécies 
vegetais do ecossistema 
Caatinga, utilizadas co-
mo fi toterápicos pelos 
populares da Fazenda Fa-
gundes no município de 
Curaçá, BA
Caique Barbosa dos Santos

Resumo

O uso de plantas no tratamento de doenças e enfermidades é uma prática 
comum e bastantes antiga dos povos tradicionais, que remonta a história 
da humanidade, considerando a imensa biodiversidade existente no território 
nacional em especial na Caatinga, o presente trabalho foi desenvolvido com 
a fi nalidade de buscar identifi car quais são as espécies vegetais da Caatinga 
utilizadas como fi toterápicos pelos populares da Fazenda Fagundes em 
Curaçá, BA; assim como entender o conhecimento popular sobre tal prática, 
pois sabe-se que os conhecimentos tradicionais é de extrema importância 
para a desenvolvimento do conhecimento científi co, contribuindo assim para 
o desenvolvimento o tratamento de doenças e ferimentos com um custo 
baixo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e direcionais à grupos 
específi cos da comunidade como anciões, rezadeira(o)s e grupos familiares. 
Nos resultados da pesquisa foi observado que 69% dos entrevistados 
fazem uso frequente de plantas medicinais, as quais mais usadas são: 
Myracrodruom urundeuva Allemão (aroeira), Anadenanthera colubrina (vell) 
Brenan (angico), Poincianella pyramidalys (Tul.) L. P. Queiroz (catingueira), 
Aloe vera (babosa), Pimpinella anisum (erva-doce), Achyrocline satureioides 
(marcela), Dysphania ambrosioides (Mastruz) e Punica granatum (romã), 
ao questioná-los sobre a origem, 100% dos entrevistados afi rmaram que 
eram originárias da Caatinga, cenário este importante para a visibilidade e 
signifi cância do trabalho, pois verifi cou-se que de acordo com as espécies 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, caique_aprendiz@hotmail.com.
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citadas cerca de aproximadamente 33,3% da totalidade (24 espécies) não 
são originárias da Caatinga. Diante do exposto conclui-se que é necessário 
e importante conhecermos as plantas da Caatinga com potencial fi toterápico, 
garantindo a sua conservação e proteção.  

Palavras-chave: plantas medicinais; Etnologia; tradicionalidades.
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Análise do potencial anti-
oxidante da espécie vegetal 
Poincianella microphylla
Simone de Santana de Oliveira, Wêndeo Kennedy 
Costa, Valquiria Bruna Guimarães Silva, 
Alexandre Gomes da Silva, Márcia Vanusa da Silva

Resumo

O bioma Caatinga é de grande importância possuindo uma vasta 
biodiversidade e várias espécies vegetais endêmicas, mas que ainda são 
pouco exploradas sendo poucas as informações sobre os seus potenciais 
terapêuticos. Assim, que são feitos novos estudos com diferentes espécies 
podem ser descobertos novos potenciais terapêuticos, agregando valor ao 
bioma Caatinga como também a sua preservação. A Poincianella microphylla, 
também conhecida como “catingueirinha”, é uma espécie endêmica 
proveniente do bioma Caatinga que segundo a literatura apresenta atividade 
antioxidante. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antioxidante dos 
compostos majoritários presentes na planta que posteriormente podem ser 
aplicados em soluções antioxidantes, promover a preservação da Caatinga 
e a conservação da Poincianella microphylla. A atividade antioxidante 
foi avaliada através da redução do radical DPPH, a metodologia utilizada 
possibilita quantifi car a capacidade que o composto tem em reduzir radicais 
livres. Para fazer o controle positivo utilizou-se Ácido Ascórbico, um importante 
antioxidante; o branco específi co da amostra foi determinado usando 71μL da 

amostra e 29μL de metanol já para o controle negativo 71μL de metanol e 

29μL de DPPH. O extrato aquoso de Poincianella microphylla foi utilizado 

em concentrações variadas, preparadas por diluição seriada, entre 62,5μg/

mL e 500μg/mL com o objetivo de identifi car a melhor faixa de inibição dos 

radicais. O efeito sequestrante variou entre 71,69% na concentração de 

500μg/mL e 29,11% na concentração de 62,5μg/mL. Conclui-se, portanto que 

a Poincianella microphylla tem um bom potencial antioxidante e poderá ser 

usada posteriormente em formulações farmacêuticas.

Palavras-chave: Poincianella microphylla; antioxidante; Caatinga.
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Atividade antioxidante da 
espécie vegetal Ziziphus 
joazeiro planta típica da 
Caatinga
Valquiria Bruna Guimarães Silva1, 
Janderson Weydson Lopes Menezes da 
Silva2, Wêndeo Kennedy Costa1, Alexandre 
Gomes da Silva1, Márcia Vanusa da Silva1

Resumo

A espécie vegetal Ziziphus joazeiro, conhecida popularmente como Juazeiro 

faz parte da coleção de árvores da Caatinga, o fruto que a árvore produz 

contempla os pássaros da região e a torna essencial para a biodiversidade 

local. No conhecimento tradicional, juazeiro é utilizado como produto de higiene 

pessoal; sua atividade em impedir a formação de placas bucais é superior 

inclusive que a de muitos cremes dentais. Tendo em mente formulações de 

uso tópico, como antissepticos, este trabalho buscou investigar o potencial 

antioxidante presente no extrato aquoso de folhas dessa espécie, atividade 

de interesse para esses compostos. O estudo experimental se deu através 

da redução do radical DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) que avalia a 

capacidade de redução de radicais livres. O DDPH foi preparado minutos 

antes de sua utilização na concentração de 0,03 mM e todos os ensaios 

foram realizados em triplicata. Como padrões foram utilizados o Ácido 

Ascórbico (controle positivo); solução contendo metanol (branco da amostra) 

e para o controle negativo metanol e DPPH. Foram manipuladas soluções 

metanolóicas do extrato aquoso de folhas de Z. joazeiro sob diluição seriada 

partindo da menor concentração 62,5μg/mL onde o efeito sequestrante foi de 

23,51% e a concentração fi nal foi de 500 μg/mL onde a atividade sequestrante 

foi de 208,17%. Os resultados apontam uma atividade signifi cativa quando 

1Universidade Federal de Pernambuco; 2Instituto Aggeu Magalhães, valquiria.b.guimaraes@
gmail.com.
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comparado ao ácido ascórbico que apresentou capacidade antioxidante de 

91,48% na maior concentração até 91,13% na menor concentração.

Palavras-chave: Ziziphus joazeiro; Caatinga; antioxidante.
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Avaliação da atividade anti-
oxidante da espécie vegetal 
Poincianella pyramidalis
Valquiria Bruna Guimarães Silva1, 
Janderson Weydson Lopes Menezes da 
Silva2, Wêndeo Kennedy Costa1, Alexandre 
Gomes da Silva1, Márcia Vanusa da Silva1

Resumo

A árvore Poincianella pyramidalis é conhecida popularmente como Catingueira 
de folha grande, suas gemas brotam ao primeiro sinal de umidade indicando 
a chegada da chuva, quando cortada, a árvore brota com intensidade 
demonstrando sua capacidade de resistência e sua importância na ecologia 
do semiárido. Dentre as propriedades medicinais conhecidas, atua como 
expectorante e antidiarreico. Este trabalho buscou investigar a capacidade 
antioxidante da espécie vegetal a fi m de validar a aplicação da mesma em 
formulações antioxidantes e promover a preservação da catingueira de folha 
grande bem como o saber tradicional sobre o seu uso. A avaliação da atividade 
antioxidante se deu pela redução do radical DPPH (2,2- difenil-1-picrilhidrazila), 
que quantifi ca a capacidade do composto em reduzir radicais livre; a solução 
DDPH teve concentração de 0,03mM e foi preparada minutos antes do uso. A 
fi m de investigar a melhor faixa de atividade, foram utilizadas soluções do extrato 
aquoso em concentrações variadas, preparadas por diluição seriada, entre 
62,5μg/mL e 500μg/mL. O ácido ascórbico foi utilizado como controle positivo; 

para o branco da amostra foi utilizado metanol e no controle negativo metanol 

e DPPH. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. O efeito sequestrante 

variou entre 197,12% na concentração de 500μg/mL e 9,7% na concentração 

de 62,5μg/mL. Os resultados apontam para uma ótima atividade antioxidante 

quando comparado ao ácido ascórbico que apresentou capacidade antioxidante 

de 91,48% na maior concentração até 91,13% na menor concentração.

Palavras-chave: Poincianella pyramidalis; Caatinga; antioxidante.
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Produção de hidromel a 
partir de células livres 
e imobilizadas em mel 
silvestre
Iago Felipe da Silva Leite, Emily Karoline 
Albuquerque Matias, Plínio Tércio Medeiros 
de Azevedo, Thauan da Costa Moura, Bruno 
Raniere Lins de Albuquerque Meireles 

Resumo

O hidromel é uma bebida alcoólica obtida através da fermentação de uma 
mistura de mel, água e leveduras. Objetivou-se a produção de hidromel, 
com mel de abelhas proveniente de Salgueiro, PE, fermentado a partir de 
células livres e imobilizadas. O experimento foi realizado na Universidade 
Federal de Campina Grande, campus Pombal-PB.Consistiu na obtenção de 
dois tratamentos: T1- hidromel com células imobilizadas e T2- hidromel com 
células livres. As fermentações dos mostos foram conduzidas, após a seleção 
da levedura CA-11 (Saccharomyces cerevisiae) em reatores de bancadas 
com capacidade de 3L e o processo fermentativo foi acompanhado por 168 
horas, realizado análises de consumo de açúcar e produção de álcool a cada 
24 horas, foi avaliado os sólidos solúveis totais, por reftatometria, acidez 
titulável e teor alcoólico por ebuliometria. Os sólidos solúveis de ambos os 
mostos foram, inicialmente, determinados a 22°Brix, como já era previsto, o 
teor alcoólico elevou-se proporcionalmente enquanto os sólidos solúveis totais 
decresciam. No decorrer das horas as células imobilizadas se mostraram 
mais efi cientes, resultando em 11,35% de teor alcoólico e 10,75°Brix, já para 
as células livres obteve-se 9,5% de teor alcoólico e 11,25°Brix, após de 168 
horas. Para acidez titulável, observou-se um aumentando gradativo para 
ambos os tratamentos, porém as células livres obtiveram resultados inferiores 
às imobilizadas, ratifi cando estudos na literatura sobre fermentação alcoólica. 
Pode-se então constatar que a imobilização de células é uma alternativa 
viável para aceleração do processo fermentativo de bebidas

Palavras-Chave: fermentação; Pernambuco; alternativa.
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Plantas medicinais com pro-
priedades anti-infl amatórias 
no Semiárido nordestino, 
Brasil

Murilo Rocha Pereira Junior1, Samille de Lima Silva1, 
Julimery Gonçalves Ferreira Macedo2, Bianca 
Vilar de Almeida1, Marta Maria de Almeida Souza1

Resumo

O conhecimento de plantas medicinais por comunidades tradicionais se 
constitui como uma importante ferramenta na identifi cação, aprimoramento 
e validação científi ca para o uso de terapias não convencionais. Este 
trabalho teve como objetivo levantar espécies utilizadas para o tratamento 
de processos infl amatórios em diferentes comunidades rurais de Caatinga. 
Um total de 40 artigos foram analisados em áreas de Caatinga no Nordeste, 
Ceará, Brasil. Tendo como critério de inclusão os artigos científi cos realizados 
em comunidades rurais e urbanas entre os anos de 2006 a 2016. Foram 
relatadas 26 espécies distribuídas em 24 gêneros e 14 famílias, sendo 
que Fabaceae (42,31%), Euphorbiaceae e Rubiaceae (7,69% cada) se 
destacaram por apresentar um maior número de espécies. Dentre as 
plantas indicadas para as fi nalidades infl amatórias, observou-se um total de 
13 tipos de infl amações, destacando-se com o maior número de citações a 
infl amação em geral (24), infl amação ginecológica (05) e infl amação interna 
(04). Myracroduon urundeuva foi à espécie mais indicada com 26,92% para 
os processos infl amatórios, seguida de Libidibia ferrea, Mimosa tenuifl ora 
e Ximenia americana com 13% das indicações cada. A fl ora pertencente à 
Caatinga tem grande potencial terapêutico, principalmente quando utilizada 
para propriedades anti-infl amatórias, podendo contribuir para a realização de 
futuros estudos farmacológicos.

Palavras-chave: levantamento etnobotânico; processo infl amatório; 
indicações terapêuticas.

Apoio

FECOP/URCA.

1Universidade Regional do Cariri - URCA; 2Universidade Federal Rural de Pernambuco - 
UFRPE, Autor para correspondência: murilorochapj@hotmail.com.
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Caracterização de maracujá-
da-caatinga em diferentes 
estádios de maturação para 
obtenção de alimentos
Vanessa Ferreira Caldeira1, Sabrina Moura 
Guimarães1, Saulo de Tarso Aidar2, 
Rita de Cassia Mirela Resende Nassur1

Resumo

Popularmente conhecido como maracujá-da-caatinga, a espécie Passifl ora 

cincinnata Mast desenvolve-se na região Nordeste. Sua polpa apresenta 

aroma e sabor típicos, sendo essencial sua caracterização para uso 

econômico para fi ns alimentares, estimulando a conservação e utilização 

racional da biodiversidade da Caatinga. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

a caracterização físico-química da polpa do maracujá da Caatinga em dois 

pontos de maturação, sugerindo sua utilização em alimentos. Cerca de 15 

Kg de maracujá foram adquiridos de produtores locais e encaminhados ao 

Laboratório de Processamento de Alimentos - Uneb – Juazeiro, BA, onde 

foram higienizados. Aproximadamente 8 Kg foram despolpados logo após 

sua recepção (ponto I ), o restante dos frutos foi mantido em temperatura 

ambiente durante 112 dias para amadurecimento (ponto II). Posteriormente 

foram avaliados quanto ao pH, acidez titulável, sólidos solúveis e atividade 

antioxidante. Separou-se, 50 mL de polpa, de cada ponto, para realização das 

análises, perfazendo três repetições. No geral, observou-se uma diferença 

signifi cativa quanto à acidez e pH entre os dois pontos avaliados, com acidez 

59,02% menor para a segunda maturação (2,16%), pH 18,63% maior (3,63), 

Sólidos solúveis 7,77% maior (13,04%) e atividade antioxidante 15,6% maior 

(36,3%). A caracterização do maracujá da Caatinga em diferentes pontos 

de maturação possibilita a obtenção e destinação do fruto para produção 

de alimentos processados com características diferenciadas. O maracujá 

1 Universidade do Estado da Bahia; 2 Embrapa Semiárido, vanessa_fc95@hotmail.com.
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processado no ponto I pode ser aplicado na elaboração de bebidas, por 

exemplo, já o proveniente do ponto II pode ser utilizado para obtenção de 
doces e geleias, entre outros.

Palavras-chave: características físico-químicas; Passifl ora cincinnata Mast; 
plantas nativas.

Apoio

Universidade do Estado da Bahia (Uneb).



432DOCUMENTOS 287

Toxicidade de óleos es-
senciais de plantas da 
Caatinga sobre Drosophila 
melanogaster
Zildene de Sousa Silveira, Nair Silva Macêdo, 
Ana Karolina Fernandes Silva, Luiz Jardelino de 
Lacerda Neto, Francisco Assis Bezerra da Cunha

Resumo

A Caatinga é um ecossistema ímpar, tendo sua vegetação se adaptado ao longo 
da evolução às condições edafoclimáticas adversas. Notoriamente destacam-
se as adaptações fi siológicas e anatômicas como forma de sobreviver a estas 
condições inóspitas. No entanto, pouco se tem estudado o papel dos metabólitos 
secundários, sendo este um dos mecanismos utilizados por estas plantas 
para se proteger da herbivoria, por exemplo. Uma classe importante destas 
moléculas são os óleos essências. Esta revisão objetivou levantar de forma 
sistemática o papel dos óleos essenciais de plantas da Caatinga com atividade 
tóxica e inseticida contra o artrópodo-modelo Drosophila melanogaster. Para 
subsidiar esta pesquisa, foram realizadas buscas nas bases de dados Scopus, 
Pubmed e Bireme utilizando os descritores “Essential oil and Drosophila 
melanogaster”, sendo analisadas publicações referentes a plantas da Caatinga 
potencialmente tóxicas contra D. melanogaster. Foram identifi cadas 5 espécies 
distribuídas em duas famílias. Sendo as espécies: Psidium guajava e Eugenia 

unifl ora pertencentes à família Myrtaceae, e Mentha pulegium, Mentha spicata, 
Hyptis suaveolens a família Lamiaceae. Esses estudos demonstraram que os 
óleos essenciais dessas plantas induziram efeito tóxico em D. melanogaster, 
causando mortalidade e défi cit locomotor. Conclui-se que óleos essenciais 
de espécies da Caatinga constituem-se em uma importante alternativa para 
o controle de insetos pragas e vetores de doenças. Nesse sentido, são 
necessários novos estudos para identifi car o perfi l fi toquímico dos óleos 
essenciais dessas espécies, bem como, seus mecanismos de ação.

Palavras-chave: óleos essenciais; toxicidade; Drosophila melanogaster.

Apoio

Programa de Bolsas Universitárias da Universidade Regional do cariri - PBU 
Laboratório de Bioprospecção do Semiárido.

Universidade Regional do Cariri, zildenesousa15@gmail.com.
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Toxicidade de Libidi-
bia ferrea, planta na-
tiva da Caatinga, 
sobre Drosophila melano-
gaster
Nair Silva Macêdo, Zildene de Sousa 
Silveira, Joycy Francely Sampaio dos 
Santos, Francisco Assis Bezerra da Cunha

Resumo

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, onde domina o clima 
semiárido, tendo cobertura vegetal com formações xerófi las adaptadas 
anatomo-fi siologicamente as condições edafoclimáticas. Uma destas 
adaptações é a produção de metabólitos secundários para defesa contra 
herbivoria, patógenos e incidência de luz solar. Estudos que visem à 
caracterização fi toquímica dessas plantas são importantes para estabelecer 
os seus mecanismos de defesa através dos seus constituintes químicos, 
bem como seus efeitos tóxicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
toxicidade do Extrato Aquoso das Folhas de Libidibia férrea (Mart. Ex Tul.) 
L. P. Queiroz, conhecida popularmente como pau-ferro contra o artrópode-
modelo Drosophila melanogaster. Para preparação do extrato, folhas de L. 

férrea foram submersas em água destilada por 3 horas a 80 ºC, após esse 
período foi fi ltrado, congelado e liofi lizado. Os ensaios de mortalidade e 
dano ao aparelho locomotor foram feitos de acordo com Cunha et al. (2015). 
Nas concentrações de: 10, 20 e 40 mg/mL e controle com sacarose a 20 %, 
sendo realizados em triplicatas. As leituras foram realizadas em intervalos de 
uma hora. Os testes não demonstraram atividade tóxica signifi cativa contra 
D. melanogaster, não havendo mortalidade acima de 50 %, razão pela qual 
não foi feita a CL50. Não houve dano signifi cativo ao aparelho locomotor, 
demonstrando baixa toxicidade em modelo eucarionte. Esse artrópode-
modelo pode ser considerado um modelo premier para realização de ensaios 

Universidade Regional do Cariri - URCA, naiirmacedo@gmail.com.
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toxicológicos, pela sua facilidade de manutenção em laboratório e por ser um 
modelo alternativo, se destacando entre os demais modelos para realização 
de ensaios.  

Palavras-chave: artrópode-modelo; produtos naturais; atividade tóxica.

Apoio

Programa Institucional de Bolsas de Extensão da Universidade Regional 
do Cariri - PIBEX/URCA e o Laboratório de Bioprospecção do Semiárido da 
Universidade Regional do Cariri.
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Efeito de óleos essenciais de 
plantas dos gêneros Croton e 
Lippia sobre a mosca-branca 
Bemisia tabaci biótipo B
Andréa Costa Oliveira1, Tiago Cardoso da 
Costa-Lima2, Ana Valéria Vieira de Souza3, 
Rita de Cássia Rodrigues Gonçalves Gervásio4

Resumo

Objetivou-se neste estudo avaliar o efeito dos óleos essenciais (OEs) das 
espécies botânicas: Croton sonderianus, Croton conduplicatus, Lippia gracilis e 
Lippia schaueriana, para o controle da mosca branca, Bemisia tabaci (Hemiptera: 
Aleyrodidae) biótipo B em meloeiro. Todos os tratamentos consistiram em 
soluções (500 ppm) dos OEs diluídos em DMSO (1%), sendo a testemunha 
constituída por DMSO (1%). Para avaliar o efeito residual sobre ovos e ninfas, 
meloeiros infestados foram submetidos à imersão com as respectivas soluções 
dos OEs. A mortalidade foi registrada diariamente. O efeito de preferência 
para a oviposição foi avaliado em testes com e sem chance de escolha, sendo 
quantifi cado o número de ovos após 24 horas de infestação. Não houve efeito 
dos OEs quando aplicados sobre os ovos e sobre as ninfas que eclodiram 
nestes tratamentos. Quando aplicados diretamente sobre as ninfas recém-
fi xadas, apenas o OE de folha de C. conduplicatus provocou mortalidade 
(31%). Para os testes sem chance de escolha, todos os OEs reduziram de 53,1 
a 63,7% o número de ovos quando comparados à testemunha. Quando houve 
chance de escolha, os OEs de L. gracilis e folhas de C. sonderianus apresentam 
maiores reduções na postura. Mediante esses resultados, verifi cou-se que o 
OE de folha de C. conduplicatus apresentou efeito sobre as ninfas. Contudo, 
destacam-se, principalmente, os OEs de folhas de L. gracilis e C. conduplicatus 
na redução da oviposição de B. tabaci, os quais demonstraram potencial para 
serem desenvolvidos produtos visando à defesa de plantas de meloeiro contra 
a mosca-branca.

Palavras-chave: meloeiro; inseticidas botânicos; Aleyrodidae.

Apoio
Embrapa Semiárido/Capes.
1Univasf/CCA; 2Embrapa Semiárido; 3Embrapa Semiárido; 4Univasf/CCA, andreaoliveira1@
yahoo.com.br.
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Óleos essenciais de plantas 
dos gêneros Croton e Lippia 
para o controle da mosca-
minadora Liriomyza sativae
Andréa Costa Oliveira1, Tiago Cardoso da 
Costa-Lima2, Ana Valéria Vieira de Souza3, 
Rita de Cássia Rodrigues Gonçalves Gervásio4

Resumo

O presente estudo avaliou a atividade de óleos essenciais (OEs) de Croton 
sonderianus, Croton conduplicatus, Lippia gracilis e Lippia schaueriana, para 
o controle da mosca-minadora, Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae). 
Para verifi car o efeito inseticida, os OEs foram aplicados sobre larvas recém-
eclodidas. Os tratamentos consistiram de soluções (1.000 ppm) de óleos 
diluídos em DMSO (1%). O efeito de preferência para oviposição e alimentação 
de fêmeas adultas de L. sativae, foi avaliado por meio de testes com e 
sem chance de escolha. Os tratamentos consistiram de pulverizações com 
soluções (500 ppm) dos referidos OEs. A testemunha para ambos os estudos 
foi o DMSO (1%). Os resultados demonstraram aumento da mortalidade de 
larvas e pupas de L. sativae após tratamento com os OEs de L. gracilis e L. 

schaueriana. Quanto à duração pupal, o OE do caule de C. conduplicatus 
prolongou esse período. O OE das folhas dessa mesma espécie, além do caule 
de C. sonderianus, também prolongaram o período pupal. Nos bioensaios de 
preferência para oviposição e alimentação, verifi cou-se que o OE de folhas de 
C. conduplicatus reduziu a postura em 2,7 vezes em relação a testemunha. 
Quando não houve chance de escolha, a preferência alimentar foi afetada pela 
ação dos OEs, com destaque para as folhas desta mesma espécie. Conclui-se 
que os OEs de folhas L. gracilis e L. schaueriana possuem potencial inseticida 
sobre larvas de L. sativae e o OE de folhas de C. conduplicatus na proteção 
de plantas de meloeiro contra infestação da mosca-minadora.

Palavras-chave: inseticidas botânicos; melão; Agromyzidae.

Apoio
Embrapa Semiárido/Capes.
1UNIVASF/CCA; 2Embrapa Semiárido; 3Embrapa Semiárido; 4UNIVASF/CCA, 
andreaoliveira1@yahoo.com.br.
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Atividade antimicrobiana 
de Bacopa gratioloides 
(Charm.) Edwall, a car-
queja-sergipana

Misleide dos Santos, Tayná Menezes Lima, 
Heloisa de Mello, Celia Gomes de Siqueira

Resumo

O gênero Bacopa, pertencente à família das Plantaginaceae, conta com 68 
espécies identifi cadas no mundo. Em Sergipe, esse gênero é comercializado 
como carqueja-sergipana, recentemente identifi cada neste Estado, já foi 
descrito anteriomente no Ceará, Pernambuco e Bahia (SiBBr). A espécie 
mais estudada é Bacopa monnieri, planta utilizada na medicina Ayurvédica 
e de grande importância medicinal. No Brasil pouco se sabe sobre seus 
componentes bioativos do gênero Bacopa. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a atividade antimicrobiana. Folhas, caules, raízes e fl ores da espécie (0,1 
kG) foram pesadas separadamente e depois secas em estufa com circulação 
forçada, a cerca de 45 °C,e a seguir, trituradas. A extração por maceração 
das amostras foi realizada em solução hidroalcoólica 70% durante sete dias. 
O extrato foi fi ltrado e concentrado em estufa com circulação forçada a 45 
°C, até secura total dos extratos, como descrito por Matos (2009). O teste 
antimicrobiano foi feito pelo método de difusão em ágar. Foram utilizados 
microrganismos de referência E. coli, S. aureus, P. aeruginosa (UFPEDA), 
C. tropicalis e C. Guilliermondii (URM). O ensaio foi realizado de acordo com 
Ostrosky (2008). Os extratos de folhas, fl ores e raízes apresentaram atividade 
antimicrobiana. Foram realizadas 3 repetições para cada material testado. 
Folhas e fl ores: atividade sobre P. aeruginosa e sobre os 3 fungos avaliados; 
raízes: pequena atividade antimicótica sobre C. guilliermondii. Os resultados 
mostram relevância do gênero, que deve ter seus princípios bioativos mais 
profundamente estudados.

Palavras-chave: Bacopa gratioloides; bioativos; atividade antimicrobiana.

Universidade Federal de Sergipe, leyde.miarffe@gmail.com.
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Caracterização fi toquímica 
e atividade antimicrobiana 
do extrato etanólico de folha 
e caule de Chloroleucon 
foliolosum (Benth.) G. P. 
Lewis
Sara de Souza Silva, Ana Gabrielle da 
Rocha e Silva, Virgínia Medeiros de 
Siqueira, Rogério de Aquino Saraiva

Resumo

Atualmente tem-se observado o interesse da indústria farmacêutica no que 
diz respeito ao estudo de plantas nativas da Caatinga, uma vez que condições 
ambientais específi cas permitem que as plantas produzam metabólitos 
secundários com propriedades importantes na produção de novos fármacos, 
em especial antibióticos que atuem contra microrganismos. O objetivo do 
estudo é avaliar os aspectos fi toquímicos do extrato da folha e caule de 
Chloroleucon foliolosum (Benth.) G. P. Lewis e atividade antimicrobiana 
frente a Salmonela sp., Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella 
pneumoniae. A caracterização fi toquímica foi realizada utilizando os extratos 
etanólicos de folha e caule, seguindo o método de Matos (1997), onde foi 
avaliado a presença de alcaloides, esteroides, saponinas, compostos fenólicos, 
taninos, fl avonoides, antraquinonas, antocianidinas e catequinas. Os testes 
microbianos seguiram o método de difusão em disco, onde discos de papel 
fi ltro foram embebidos em duas concentrações dos extratos (15 mg/mL e 7,5 
mg/mL) e dispostos em placas de Petri contendo as bactérias inoculadas, 
realizados em triplicata. A prospecção fi toquímica revelou a presença de 
alcaloides e taninos em ambos os extratos; de saponinas, antraquinona e 
catequinas no extrato do caule e fl avonoides e compostos fenólicos no estrato 
das folhas. Não foi possível observar efeito antimicrobiano dos extratos nas 
concentrações testadas devido à ausência do halo de inibição. Considerando 
que a presença de taninos, alcaloides e fl avonoides sugerirem potencial ação 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, 
sarasouza23@hotmail.com.
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antimicrobiana de uma planta medicinal, são necessários novos estudos para 
avaliar outras concentrações do extrato de Chloroleucon foliolosum, bem 
como a busca por outras atividades farmacológicas.

Palavras-chave: metabólitos; halo de inibição; microrganismo.

Apoio

Programa de Educação Tutorial (PET).



440DOCUMENTOS 287

Avaliação do efeito inseticida 
de Libidibia ferrea var. ferrea
Maria Clara Daniel da Silva, Francisca 
Rosana de Morais Pinto, Zildene de 
Sousa Silveira, Nair Silva Macêdo

Resumo

Libidibia ferrea var. ferrea (Caesalpinia ferrea), conhecida popularmente 
como pau-ferro, está distribuída na região semiárida do Brasil, sendo 
utilizada principalmente na indústria farmacêutica, assim como na medicina 
popular, por apresentar características anti-infl amatórias, analgésicas, 
anticancerígenas e antibacterianas e possuir potencial bioinseticida. O 
uso de inseticidas sintéticos no controle de pragas tem causado prejuízos 
ao meio ambiente, pois além de serem contaminantes, desencadeiam 
o aparecimento de mecanismos de resistência nos insetos. O uso de 
bioinseticidas derivados de produtos naturais são alternativas que promovem 
a diminuição dos agravantes do uso de inseticidas sintéticos. O presente 
trabalho teve como objetivo reunir artigos a respeito da atividade inseticida 
da espécie L. ferrea var. ferrea a partir de levantamentos bibliográfi cos na 
base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).O extrato metanólico da 
vagem e da folha de L. ferrea var. ferrea apresentou mortalidade de 82% e 
80%, respectivamente, sobre ninfas e fêmeas adultas da espécie Dactylopius 
opuntiae na concentração de 200 mg/mL, já o extrato aquoso da vagem e da 
folha de L. ferrea var. ferrea apresentaram 100% de mortalidade em todas as 
concentrações testadas em estudo feito por Lopes (2013). Fernandes et al. 
(2016) avaliou a repelência de L. ferrea var. ferrea sobre moscas da família 
Calliphoridae, na concentração de 20% foi verifi cada apenas uma mosca viva 
e na concentração de 50% nenhuma mosca viva foi observada. A toxicidade 
observada para os compotos de L. ferrea var. ferrea sobre espécies de insetos 
sugere que a espécie possui potencial bioinseticida.

Palavras-chave: bioinseticida; pragas; ambiente.

Universidade Regional do Cariri, clara.20dani@gmail.com.
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Efeito inseticida do óleo 
essencial do marmeleiro 
(Croton blanchetianus) so-
bre inseto-praga de feijão 
armazenado
Antonielson Bezerra da Silva1, Patryck Érmerson 
Monteiro dos Santos1, Cilene Rejane Inácio de 
Magalhães Lira2, Claúdia Helena Cysneiros Matos 
de Oliveira1, Carlos Romero Ferreira de Oliveira1

Resumo

O feijão Phaseolus vulgaris possui um importante papel na alimentação dos 
brasileiros. No entanto, essa cultura ainda sofre perdas devido ao ataque de 
insetos-praga. O coleóptero Zabrotes subfasciatus é o principal gorgulho do 
feijão armazenado, provocando grandes estragos aos grãos. Como método 
de controle são utilizados inseticidas sintéticos. No entanto podem deixar 
resíduos tóxicos, causando intoxicação aos aplicadores e consumidores. 
Sendo fundamental o desenvolvimento de métodos que garantam o manejo 
desse inseto-praga e segurança dos consumidores. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a toxicidade por contato do óleo essencial de Croton 

blanchetianus sobre Z. subfasciatus em feijão P. vulgaris armazenado, sendo 
ainda determinadas as concentrações letais (CL50 e CL90). O experimento 
foi realizado em placas de Petri, contendo 20g de feijão e 10 insetos com 5 
repetições cada tratamento, sendo aplicadas diferentes concentrações de óleo 
essencial (0; 2.5; 5; 7.5 e 10 µL/20g), obtido por hidrodestilação, e aplicados 
nos grãos com auxílio de pipetador automático. As placas foram mantidas em 
condições controladas (27±2ºC e 70±10%UR); e 48 horas do confi namento 
foram contabilizados os insetos mortos e vivos, e os dados submetidos à 
análise de Probit. Os resultados mostraram que o óleo de C. blanchetianus 
apresentou efeito inseticida sobre Z. subfasciatus; comasconcentrações 
letais (CL50= 2,59 µL/20g e CL90= 4,64 µL/20g) baixas, indicando que o 

1Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada; 
2Universidade Federal de Pernambuco, Pós-Graduação em Bioquímica e Fisiologia, Autor para 
correspondência: antonielsonbezerra@hotmail.com.
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óleo essencial de C. blanchetianus (abundante na Caatinga) apresenta 
potencial para ser utilizado no manejo do Z. subfasciatus em feijão P. vulgaris 
armazenado.

Palavras-chave: Euphorbiaceae; inseticidas botânicos; Chrysomelidae.
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Potencial inseticida e repe-
lente dos óleos essenciais 
de espécies do gênero 
Lippia no controle de cupins 
da espécie Nasutitermes 
corniger
Daiane Rodrigues dos santos, Lenaldo Muniz 
de oliveira, Angélica Maria Luchesse, Jucelho 
Dantas da Cruz, Maurício Santana Lordelo

Resumo

O gênero Lippia é um dos principais gêneros da família Verbenaceae de 
grande ocorrência no bioma caatinga. Apesar da riqueza em moléculas 
bioativas, com diversas aplicações comprovadas, apresenta um número 
escasso de informações do potencial inseticida das suas espécies. Este 
estudo objetivou avaliar o potencial inseticida e repelente dos óleos essenciais 
(OEs) das espécies Lippia thymoides Martius & Schauer; Lippia lasiocalycina 
Cham e Lippia insignis Moldenk contra Nasutitermes corniger Motschulsky, 
1855 (Isoptera-Termitidae). Para a avaliação da atividade inseticida, foi 
utilizado o método de exposição à superfície contaminada, onde potes 
plásticos foram forrados com papel-fi ltro e embebidos com 1,5 mL da solução 
contendo os óleos essenciais (10 µl/mL), colocando-se dez espécimes de N. 

corniger. A contagem da mortalidade foi realizada após 24 e 48 horas. Para 
a determinação da CL50, foram realizadas diluições dos óleos essenciais 
nas concentrações de 0, 0,625, 1,25, 2,5, 5,0 e 10 µl/mL. Essas mesmas 
concentrações foram utilizadas para a avaliação da atividade repelente. 
Foi realizada análise química dos OEs através das técnicas de CG/DIC e 
CG/EM. Os dados demonstraram alta atividade tóxica dos óleos essenciais 
e atividade repelente das espécies de Lippia testadas. L. lasiocalycina 
apresentou menor CL50 (0,46 µl/mL). Os constituintes de maior ocorrência 
no OE de L. lasiocalycina foram, β-mirceno e E-ocimenona, para L. insignis 

β-mirceno e limoneno, e em L. thymoides destacaram-se o E-cariofi leno e 

Universidade Estadual de Feira de Santana, daibio@hotmail.com.br.
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o óxido de cariofi leno. Os resultados apontam para a real possibilidade do 
desenvolvimento de biopesticidas para o controle de cupins.

Palavras-chave: Verbenaceae; cupins; biopesticida.

Apoio

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Bahia (Fapesb); Conselho 
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Propagação vegetativa 
de Cordia insignis Cham. 
(Boraginaceae) para produ-
ção de mudas ornamentais
Winnglyde Sheksp Soares Coelho, Raira 
Carine Santana da Silva, Geisse Carla 
da Silva Souza, Kacya Lowrana Galvão 
de Áraujo, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

Conhecida popularmente por freijó, Cordia insignis ocorre na Caatinga e 
Cerrado e apresenta porte arbóreo, fl ores reunidas em densas infl orescências 
globosas, que conferem à planta potencial ornamental. O objetivo do trabalho 
foi avaliar a propagação assexuada desta espécie, por meio de estaquia, para 
produção de mudas. Para o experimento foi coletado material propagativo em 
indivíduos de C. insignis, na Serra Toca do Preá, na localidade de Itamotinga, 
Juazeiro, BA, em novembro de 2017. Para o experimento foram coletas 22 
estacas de 15 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro, que foram plantadas 
individualmente em vasos de polietileno com capacidade de 3l, contendo 
substrato de barro e areia na proporção 1:1. Estes foram mantidos em 
telado com 50% de sombreamento e irrigados diariamente até a capacidade 
de campo. As observações foram feitas semanalmente, anotando-se o 
aparecimento de brotos e após 180 dias foi feita a avaliação para verifi car a 
formação de raiz. Do total de estacas analisado (n=22), somente em 40,9% 
foi observada a emissão de brotos e folhas. Em relação a emissão de raízes, 
somente 5 estacas (22,7%) apresentaram a formação de 3 a 7 raízes/estaca, 
com comprimento variando de 0,5 a 41 cm. De modo geral, as estacas de 
freijó apresentaram baixas taxas de enraizamento, indicando que seriam 
necessárias avaliações complementares, com aplicação de hormônios 
indutores de raiz, para se obterem índices de pegamento mais satisfatórios.

Palavras-chave: estacas; Caatinga; freijó.

Embrapa Semiárido, winnglyde_28@hotmail.com.
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Micropropagação de Melo-
cactus sergipensis      
Olin Gabriel Vieira Nascimento, Caio Henrique 
Silva Souza, Marlucia Cruz de Santana

Resumo

O Brasil é o terceiro centro de diversidade de Cactáceas mais importante das 
Américas e o Nordeste possui a Caatinga como bioma de destaque para a 
ocorrência de indivíduos pertencentes a esta família. A espécie Melocactus 

sergipensis, recém descoberta em Sergipe, é endêmica do município de 
Simão Dias e está criticamente ameaçada de extinção. A micropropagação 
é uma técnica baseada na totipotência da célula vegetal, para produzir 
plantas em larga escala a partir de células somáticas e tecidos vegetais 
(explantes). O objetivo deste trabalho foi induzir brotações em explantes de 
M. sergipensis com a utilização de citocina. O experimento foi desenvolvido 
em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos [T1:0; T2: 
0,5 e T3:1,0 mg.L-1 de Benzilaminopurina (BAP)] e 05 repetições. A unidade 
experimental foi composta por um recipiente com quatro explantes obtidos de 
seções, com 5 mm de comprimento, das regiões apicais, medianas e basais 
do caule. O meio nutritivo foi composto por sais de MS suplementado com 
30 g L-1 de sacarose, e 7 g L-1 de ágar. O pH foi ajustado para 5.8 antes da 
autoclavagem. Foram avaliados os percentuais de brotação e calogênese por 
tratamento e tipo de explante. Após 60 dias de cultivo houve crescimento 80% 
dos explantes do ápice em T1 e T2, e brotações em 60% dos explantes do 
ápice em T3. Houve formação de calo em todos os tratamentos em explantes 
medianos e basais. O BAP na concentração de 1,0 mg L-1 foi efetivo na 
indução de brotação em explantes apicais de M. sergipensis.

Palavras-chave: coroa-de-frade; fi torreguladores; cultura de tecidos.

Apoio

Pibic/UFS e Fapitec.
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Efeito de diferentes tipos 
e concentrações de citoni-
ninas na micropropagação 
de Myracrodruon urundeuva 
Allemão, espécie da Caatinga 
ameaçada de extinção
Lindomar Maria de Souza, Marta Ribeiro 
Barbosa, Luiz Palhares Neto, Cláudia Ulisses 

Resumo

Protocolos para micropropagação de espécies ameaçadas de extinção é de 
grande importância para a conservação dos recursos genéticos. O uso de 
citocininas na micropropagação compreende importante passo por induzirem 
a emissão de brotos. Avaliou-se o efeito de diferentes tipos e concentrações 
de citocininas na regeneraçãoin vitro de Myracrodruon urundeuva Allemão. 
Microestacas de 1,5cm estabelecidasin vitroforam inoculadas em meio Wood 
Plant Media adicionado de: 0; 4,5 ou 9,5µmol.L-1de BAP, TDZ ou KIN. O 
experimento foi conduzido em sala de crescimento (25±2ºC, luz branca 
fria de 40 μmol m-2 s-1, fotoperíodo 16 horas) por 45 dias. Delineamento 

casualizado, em fatorial de 3 tipos x 3 concentrações de citocininas. Foi 

avaliada a regeneração, número de folhas, calogênese e rizogênese. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e médias comparadas 

pelo teste Tukey (5%). A emissão de brotações foi semelhante no controle 

e 9,5µmol.L-1de BAP ou KIN. Entretanto, os tratamentos com citocininas 

apresentaram elevada formação de calo (90%), indicando desequilíbrio no 

balanço citocinina/auxina. A ausência de citocininas produziu brotos mais 

vigorosos e com 100% de enraizamento. O número de folhas nas brotações 

em 9,5µmol.L-1de KIN foi semelhante ao controle, entretanto, a oxidação 

pode ter difi cultado a absorção de nutrientes. A redução na emissão de folhas 

nos tratamentos com citocininas constitui um aspecto negativo, limitando 

a propagação por microestaquia. De acordo com os resultados obtidos, 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), lindomarsouza.ufrpe@gmail.com.
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observou-se que a micropropagação de M. urundeuva dispensa o uso de 
fi toreguladores.

Palavras-chave: aroeira; conservação; planta medicinal.

Apoio
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Infl uência de citocininas e da 
consistência do meio sobre 
o sistema antioxidativo e 
na ocorrência de hiperidri-
cidade em Opuntia stricta 
Haw

Leonardo Silva-Santos, Lindomar Maria Souza, 
Luiz Palhares Neto, Marta Ribeiro Barbosa, 
Cláudia Ulisses

Resumo

A palma forrageira é amplamente utilizada pelo homem, tendo destaque na 
alimentação animal nos períodos de seca prolongados. Objetivou-se avaliar 
o efeito de diferentes citocininas e consistência do meio nutritivo sobre o 
sistema antioxidativo e ocorrência de hiperidricidade em Opuntia stricta Haw. 
Brotações de palma forrageira estabelecidas in vitro foram cultivadas em dois 
tipos de citocininas, BAP e TDZ nas concentrações de 0; 1,11 ou 2,22 µmol L 
-1 em sistema estático em meio líquido ou sólido. Foi analisado o número de 
brotos, biomassa fresca, ocorrência de hiperidricidade, atividade da catalase e 
ascorbato peroxidase. Maior número de brotações foi verifi cado no tratamento 
com 2,22 µmol L -1 de TDZ em meio líquido (91% em relação ao controle). 
Houve incremento da biomassa fresca (95%) nas brotações em meio líquido 
independente da adição de citocinina, estando relacionado com a ocorrência 
de hiperidricidade, anomalia morfofi siológica que compromete a produção em 
larga escala de mudas micropropagadas. A hiperidricidade ocorreu em todos 
os tratamentos contendo citocininas, apresentando sintomas mais agravados 
em brotações cultivadas em meio líquido. Condições estressantes do ambiente 
de cultivo, por exemplo, o uso prolongado de citocininas, está entre as 
principais causas da ocorrência de anomalias morfofi siológicas em plantas 
micropropagadas. Foi verifi cado que o aumento na atividade das enzimas 
antioxidantes esteve atrelado ao uso de citocininas no meio, especialmente o 
TDZ. Conclui-se que o uso de citocininas infl uencia diretamente na ocorrência 
de anomalias morfofi siológicas, podendo comprometer a produção e mudas e 
alterando o estado redox de mudas de palma forrageira micropropagadas.

Palavras-chave: micropropagação; Caatinga; palma forrageira.
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Efeitos do GA3 na mi-
cropropagação de Myra-
crodruon urundeuva Ale-
mão
Flavia Carolina Lins da Silva1, Lindomar 
Maria de Souza1, Luiz Palhares Neto1, 
Marciana Bizerra de Morais2, Cláudia Ulisses1

Resumo

A espécie Myracrodruon urundeuva encontra-se no grupo de espécies da fl ora 
com prioridade para a conservação no Nordeste brasileiro. O estabelecimento 
de protocolo de micropropagação é uma ferramenta importante para estudos 
de conservação. O objetivo do trabalho foi avaliar a infl uência do ácido 
giberélico (GA3) no alongamento e na formação de gemas em aroeirain vitro. 
Microestacas de aproximadamente 1,5cm obtidas de plântulas in vitro foram 
inoculadas em meio Wood Plant Media (WPM) suplementado com vitaminas, 
mio-inositol, sacarose e ágar, com a adição de 0,0 ou 0,6 µmol.L-1 de GA3. 
As microestacas foram mantidas em sala de crescimento em temperatura 
de 25°C (±2) sob luz branca (40µmol m-2 s-1) por 40 dias. Avaliou-se o 
crompimento da parte aérea, o número de brotos, folhas e gemas. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Tukey ao nível de 5%. O número de brotos não variou mediante a adição 
de GA3 no meio nutritivo. O uso de giberelinas estimula o alongamento das 
partes aéreas, entretanto o uso de GA3 no presente trabalho promoveu 
redução de 65% na altura dos brotos. O alongamento entre gemas caulinares 
na microestaquia aumenta o número de segmentos que podem ser obtidos 
a partir do explante inicial. O número de folhas e de gemas reduziram 52 e 
38%, respectivamente, com o uso do GA3. A concentração de GA3 utilizada 
mostrou-se inibitória para o crescimento e desenvolvimento in vitro de M. 

urundeuva.    

Palavras-chave: conservação; cultivo in vitro; extinção.

1Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); 2Universidade do Estado do Rio 
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Respostas morfofi siológicas 
de Myracrodruon urundeuva 
Allemão in vitro em função 
do tipo de explante e do tipo 
de vedação dos recipientes
Flavia Carolina Lins da Silva1, Lindomar 
Maria de Souza1, Luiz Palhares Neto1, 
Leonardo Silva Santos1, Cláudia Ulisses1

Resumo

Myracrodruon urundeuva, árvore de grande valor econômico, encontra-
se na lista de espécies da fl ora ameaçadas de extinção e protocolos de 
micropropagação constitui importante ferramenta para conservação. O objetivo 
do trabalho foiinvestigar as respostas morfofi siológicas da aroeira em função do 
tipo de explante e da vedação do recipiente. Plântulas in vitro foram seccionadas 
para obtenção de três explantes: apical (A), mediano (M) e cotiledonar (C), em 
seguida inoculadas em meio Wood Plant Mediasuplementado com vitaminas, 
mio-inositol, sacarose e ágar, combinados com três vedações: total com 
alumínio (VTA), total com fi lme plástico (VTF) e parcial (VP), com orifício de 
5mm de diâmetro contendo papel fi ltro. Os dados foram submetidos à Anova 
e analisados pelo Teste de Tukey. A vedação VTA proporcionou maior emissão 
de brotos (# 14%) e raízes (#43%)em relação à VTF e VP. Em todos os 
casos, o explante M foi mais responsivo para emissão de brotação, entretanto, 
apresentou redução no enraizamento em VTF e VP (66 e 69%). Microestacas 
em VTA e VTF apresentaram comportamento semelhante, embora em VTA 
tenham apresentado maiores médias. Essa tendência foi refl etida no número 
de folhas nas microestacas em VTA, com reduções de 57 e 33% para VTF 
e VP, respectivamente. Conclui-se que as respostas variaram principalmente 
em função do tipo de explante, sendo o explante M o mais promissor para a 
conservação in vitro uma vez que o maior número de folhas está atrelado ao 
número de gemas e consequentemente, obtenção de mais microestacas in vitro

Palavras-chave: Caatinga; cultivo in vitro; extinção.
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Composição químico-bro-
matológica das folhas do 
Colicodendron yco
Pedro Alves de Jesus, Mariana Silva dos 
Santos, Camilla Flávia Portela Gomes da Silva

Resumo

Dentre a grande biodiversidade que abrange diversas espécies vegetais da 
Caatinga, o icó (Colicodendron yco) é uma espécie fl orística endêmica em 
regiões do Nordeste brasileiro. A folha desta arvoreta vem sendo observada 
empiricamente na alimentação de pequenos ruminantes na região, não 
havendo, entretanto, um embasamento científi co devido à escassez de 
pesquisas. O objetivo neste trabalho foi avaliar a composição químico-
bromatológica das folhas do C. yco. O trabalho foi realizado no munícipio de 
Santa Inês Bahia, através da disciplina de Bromatologia do curso superior de 
Bacharelado em Zootecnia do Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês, 
as folhas foram coletadas de forma aleatória nas plantas e encaminhadas 
para análise no laboratório de Nutrição Animal do Instituto. Foram avaliados 
os teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), fi bra detergente neutro 
(FDN) e fi bra detergente ácido (FDA). As folhas apresentaram teor de 60,51% 
de MS, devido ao estágio de maturação que foram coletadas, quanto maior 
a maturação maior o teor de MS devido à perda de umidade das folhas. 
Para PB, encontrou-se valores de 14,52%, valor signifi cativo comparado com 
a maioria das forrageiras nativas do semiárido. Quanto aos teores de FDN 
e FDA, encontrou-se 53,88 e 33,41%, respectivamente, para utilização na 
alimentação de ruminantes possui bom potencial, por não ultrapassar os limites 
recomendados podendo levar a limitações no consumo e digestibilidade da 
MS. A composição químico-bromatológica obtida na análise das folhas do C. 

yco expressam potencialidade para utilização na alimentação de ruminantes, 
como uma opção estratégica no semiárido nordestino.

Palavras-chave: alimentação; caatinga; vegetação.

Apoio

IF Baiano Campus Santa Inês.
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Biologia fl oral e produção 
diária de fl ores de Evol-
vulus cordatus Moric (Con-
volvulaceae) em condição 
de cultivo

Winnglyde Sheksp soares Coelho, Raira Carine 
Santana da Silva, Geisse Carla da Silva Souza, Kacya 
Lowrana Galvão de Áraujo, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

Conhecida popularmente por azul-rasteira, Evolvulus cordatus é uma espécie 
endêmica do Brasil, de porte rasteiro, com fl ores isoladas, de coloração azul, que 
apresenta potencial ornamental. O objetivo desse trabalho foi estudar a biologia 
fl oral e a produção diária de fl ores dessa convolvulácea em plantas mantidas 
sob cultivo. Para as observações foram selecionados 13 vasos contendo de 2 
a 4 indivíduos de E. cordatus, mantidos em telado com 50% de sombreamento 
e irrigados diariamente até a capacidade de campo. As avaliações foram feitas 
diariamente, durante o mês de setembro de 2017, verifi cando o horário de 
abertura e tempo de vida das fl ores, visitantes fl orais e número fl ores abertas por 
vaso. A antese fl oral foi registrada entre 06h50 e 07h30, com a rápida distensão 
das pétalas, caracterizando a deiscência explosiva. As fl ores permaneceram 
sem alteração até por volta das 11h30, quando se inicia a senescência, 
caracterizada pela desidratação das pétalas. As 13h00, as fl ores se apresentam 
totalmente fechadas. O tempo de vida da fl or é de aproximadamente seis horas. 
Ao longo das observações, abelhas do gênero Auglochora (Halictidae) visitaram 
as fl ores, coletando pólen e contatando as estruturas reprodutivas com a parte 
ventral do corpo, caracterizando a polinização esternotríbica. A produção fl ores 
foi registrada todos os dias, com média variando de 6,8 ± 3,48 a 11,7 ± 9,79 
por planta. As fl ores de E. cordatus são efêmeras e a disponibilidade constante 
por longo período confi rma o potencial ornamental da espécie para uso como 
forração e cultivo em vaso.

Palavras-chave: azul-rasteira; Caatinga; ornamental.
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Frutos secos e carnosos da 
Caatinga
Karen Ingrid Andrade, Maria Carolina de Abreu

Resumo

 Os frutos podem ser divididos quanto à consistência do seu pericarpo em 
secos e carnosos. A Caatinga é composta por um conjunto de fi sionomias 
de vegetação sazonalmente sujeitas à seca que cobre a maior parte do 
Nordeste. O levantamento sobre a consistência do pericarpo de frutos da 
Caatinga é importante para a caracterização da área e conhecimento sobre a 
biodiversidade, justifi cado perante a escassez de trabalhos disponíveis. Desta 
forma, foi realizado um levantamento sobre frutos da Caatinga, baseado em 
cinco artigos sobre fl orística em áreas distintas (nos estados de PE, SE, RN 
e PI), e a lista de espécies foi tabulada e a nomenclatura dos táxons corrigida 
de acordo com o sitio do Missouri Botanical Garden <http://www.tropicos.org/
Name>. As espécies compuseram uma matriz de dados referentes aos frutos 
das espécies listadas contendo informações sobre: consistência dos frutos 
(divididos em secos e carnosos) e síndrome de dispersão. Foram listadas 294 
espécies distribuídas em 72 famílias botânicas. Os frutos secos apresentaram 
um percentual de 39,4%, frutos carnosos apresentaram 20,0%, 40,6% do 
restante está sendo analisado. Fabaceae apresentou a maior quantidade 
de espécies com 23,4%, seguida de Euphorbiaceae com 7,4%, e Poaceae 
com 4,4%. As síndromes de dispersão predominantes foram autocoria (com 
24,4%), zoocoria (com 24,4%) e anemocoria (com 16,3%). Euphorbiaceae 
e Fabaceae indicaram todos os frutos analisados em secos, as espécies da 
Caatinga apresentam características morfofi siológicas adaptadas ao estresse 
hídrico e às altas temperaturas. O presente trabalho buscou trazer novos 
resultados analisando estudos anteriores para adicionar conhecimento sobre 
os frutos da Caatinga.

Palavras-chave: Nordeste; consistência do pericarpo; famílias botânicas.
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Macrófi tas aquáticas ocor-
rentes em um município da 
Caatinga piauiense  
Maria Tayse Gomes da Silva, Willamo Pacheco 
Coelho Junior, Valneria Thaele de Alencar, Maria 
Carolina de Abreu, Tamaris Gimenez Pinheiro 

Resumo

A Caatinga compreende grandes diversidades de plantas e entre elas as 
macrófi tas aquáticas, as quais apresentam grande importância para os 
ecossistemas aquáticos ocorrentes nesse Bioma. Este grupo de plantas 
apresenta heterogeneidade taxonômica e variação em suas formas de vida. 
Este estudo teve como objetivo principal a realização de um levantamento 
para conhecer a diversidade das macrófi tas aquáticas ocorrentes em açudes 
do município de São Julião, centro-sul do Piauí. Para a coleta de dados 
foram realizadas visitas mensais em cinco estações de coleta localizadas 
nos açudes Piaus, São Julião e Emparedade em São Julião. Os espécimes 
foram coletados e encaminhados ao acervo da coleção didático-cientifi ca da 
Universidade Federal do Piauí-CSHNB. Em laboratório foram herborizados e 
classifi cados seguindo técnicas usuais em botânica. Foram identifi cadas 19 
espécies pertencentes a 13 famílias botânicas. Observou-se que a totalidade 
de macrófi tas ocorrentes nos açudes estudados apresentaram grande 
maioria a forma de vida emergente. A famílias Boraginaceae e Malvaceae 
foram as mais representativas. Registrou-se entre outras espécies a 
ocorrência de: Melochia tomentosa L. (Malvaceae), Tarenaya hórrida (Mart.
ex Schult.f) Roalson & Soares Neto (Cleomaceae), Helitropium procumbens 
Mill. (Boraginaceae), Tephorosia purpurea L. Pers (Fabaceae) e Stemodia 

maritima L. (Plantaginaceae). A não ocorrência das demais formas de vida 
nos açudes inventariados nos leva a crer que não existam grande diversidade 
de macrófi tas aquáticas, que pode ser consequência da estreita relação com 
ambiente em que abitam, desta forma sugere-se estudos para explicar a não 
ocorrência destas formas de vida nos locais estudados.

Palavras-chave: barragens; Caatinga; macrófi tas emergentes.
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Universidade Federal do Piauí.
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O gênero Acalypha L. 
(Euphorbeaceae) nas fl ores-
tas serranas da região do 
Pajeú, Pernambuco
Brígida Alves Leal, Leonaldo Mário Maciel do Rêgo 
Barros Junior, Yuri Rossine de Lima Bezerra, Vitória 
Raquel da Silva Lima, André Laurênio de Melo

Resumo

Acalypha L. com cerca de 500 espécies é o terceiro maior gênero de 
Euphorbiaceae e o maior da subfamília Acalyphoideae. Possui distribuição 
na região Pantropical, com apenas algumas espécies nas zonas temperadas. 
No Brasil estão presentes 49 espécies, porém, há poucos estudos com o 
gênero especialmente na região Nordeste do país. As fl orestas serranas 
compreendem um tipo vegetacional diferenciado dentro do Domínio 
Caatinga, sendo representado por formação predominantemente arbórea 
e perenifólia ou subperenifólia, e ainda é pouco conhecida no ponto de 
vista fl orístico. Desta forma, o presente trabalho visou realizar um estudo 
taxonômico do gênero Acalypha nos últimos fragmentos de fl oresta serrana 
que ainda existem na região do Pajeú, semiárido de Pernambuco. A pesquisa 
foi desenvolvida nos municípios de Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo e 
baseou-se em populações observadas e coletadas em campo, de acordo 
com a metodologia usual em sistemática vegetal, e em material depositado 
no Herbário do Semiárido do Brasil (HESBRA). Foram registradas 4 espécies 
(A. multicaulis Müll. Arg., A. poiretii Spreng., A. brasiliensis Müll. Arg. e A. 

pruriens Nees & Mart.) nas fl orestas serranas da região do Pajeú. Foram 
elaboradas descrições, ilustrações, comentários distintivos, ecológicos e 
fenológicos das espécies, além da elaboração de uma chave de identifi cação. 
A maioria das espécies é encontrada no sub-bosque das matas, enquanto A. 

pruriens ocorre sobre afl oramentos rochosos. Caracteres como o hábito das 
espécies, forma das brácteas, tipo de infl orescência e presença ou ausência 
de tricomas simples ou glandulares foram essenciais para a identifi cação das 
espécies.

Universidade Federal Rural de Pernambuco, brigidaleal@hotmail.com.
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Palavras-chave: taxonomia vegetal; Acalyphoideae; bioma Caatinga.

Apoio

Ministério da Educação (MEC), Programa de Educação Tutorial (PET) - PET 
Biologia UFRPE/UAST.
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Ocorrência de frutos secos 
em uma área de Caatinga no 
centro-sul do Piauí
Brenda Maria Borges da Silva, Juliana do 
Nascimento Bendini, Maria Carolina de Abreu

Resumo

O bioma Caatinga cobre uma área contínua de clima quente e semiárido 
encontrado na sua maioria na região Nordeste do Brasil. As condições 
climáticas que caracterizam esse bioma são adversas principalmente pelo 
período prolongado de estiagem, o qual infl uencia diretamente na fl oração e 
frutifi cação da maioria das espécies. Com objetivo de caracterizar e identifi car 
a diversidade dos frutos ocorrentes em um trecho de Caatinga foi realizado 
um levantamento dos frutos presentes no Povoado Gameleira dos Rodrigues 
zona rural do município de Picos, Piauí. Os frutos foram coletados em 
expedições mensais, no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018. 
As coletas seguiram os procedimentos usuais em botânica, os frutos foram 
submetidos à secagem e encontram-se todos em vidros fechados, compondo 
a Carpoteca do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros – UFPI. Foram 
observadas 23 espécies de frutos dos tipos: legume em maior número de 
espécie, seguido de cápsula, esquizocarpo, sâmara, criptossâmara e folículo, 
distribuídos nas famílias: Anacardiaceae (2), Apocynaceae (1), Bignoniaceae 
(1), Capparaceae (1), Combretaceae (2), Euphorbiaceae (2), Fabaceae (11), 
Sapindaceae (2) e Vochysiaceae (1), percebendo-se relação entre o tipo de 
fruto e sua família botânica. Quanto à morfologia desses frutos com relação 
ao número de sementes, observou-se que, 60,86% são polispérmicos, 
30,43% são monospérmicos e que 8,69% dos mesmos possuem três 
sementes (trispérmicos). Este trabalho mostra que ocorre uma diversidade 
de famílias botânicas a qual pertencem os frutos analisados, assim como nas 
características morfológicas diferindo-se quanto ao tipo do fruto e ao número 
de sementes.

Palavras-chave: morfologia; famílias botânicas; número de sementes.

Universidade Federal do Piauí – Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, 
brendinhaborges@outlook.com.
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Diversidade florística da 
comunidade infestante 
em áreas de viticultura no 
município de Petrolina, PE
Mirella Rodrigues Antunes, Ariel Marques 
Reges, Bruno França da Trindade Lessa, 
Matheus Alves da Paz, Igor de Souza Oliveira

Resumo

A região do Vale do São Francisco apresenta-se favorável para o desenvolvimento 
de diversas espécies de interesse para o homem. Por outro lado, este mesmo 
ambiente favorece a disseminação e crescimento de plantas exóticas, naturalizadas 
ou nativas que formam intensas comunidades prejudicando atividades de produção 
de alimentos e refl orestamentos, estas conhecidas por plantas daninhas. Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento fi tossociológico da 
comunidade infestante em duas áreas de produção agrícola (viticultura), uma sob 
sistema convencional (SC) e outra orgânico (SO). Para tanto, as plantas daninhas 
foram coletadas e identifi cadas através do método do quadrado inventário 
(35 e 15 pontos, respectivamente para SC e SO) e calculados os parâmetros 
fi tossociológicos densidade, frequência, abundância, dominância, índice de valor 
de importância, e o coefi ciente de similaridade. Foram encontradas 14 espécies 
na área convencional e 28 espécies na área orgânica, totalizando 34 diferentes 
espécies. Destas, 8 foram comuns aos dois ambientes estudados. O coefi ciente 
de similaridade entre os cultivos de videira orgânico e convencional foi de 0,38. 
As espécies que tiveram destaque na área de produção convencional foram a 
Euphorbia hirta L., Digitaria sanguinalis (L.) Scop. e o Amaranthus defl exus L., 
sendo a primeira nativa e as demais naturalizadas. Enquanto na área orgânica 
destacaram-se Eragrostis airoides Ness, Chloris barbata Sw., Amaranthus 
defl exus L. e a Emilia fosbergii Nicolson, todas nativas com exceção da A. defl exus 
L. (naturalizada). Constata-se que na área orgânica há uma maior riqueza de 
espécies em relação ao cultivo convencional.

Palavras-chave: levantamento fi tossociológico; plantas daninhas; uva.

Apoio

Fazenda Agrivale e Projeto de Assentamento Mandacaru.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, mirella.antunes@outlook.com.
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Levantamento florístico 
da Caatinga na cidade de 
Valente, BA (resultados 
preliminares)
Maiane Rosine Lima Constantino, Leonardo 
Chalegre Alves, William de Souza e Sousa, Bruna 
Sá Rodrigues de Souza, Daniel Salgado Pifano

Resumo

A região Nordeste possui vegetação semiárida típica com fi sionomia e 
fl orística variada. É relatado em literatura elevada riqueza fl orística, com 
4.657 espécies e 931 endemismos, ou seja, 20% de plantas com ocorrência 
restrita. Porém, estima-se que aproximadamente 46% da sua vegetação 
já foi suprimida sem sequer ter sido conhecida.  O objetivo do projeto foi 
conhecer a composição fl orística da Caatinga localizada na cidade de Valente 
- Bahia, a fi m de elucidar lacunas fi togeográfi cas na região, evidenciando 
possíveis regionalismos fl orísticos. Foram coletados materiais fenológicos 
reprodutivos de fanerógamas, em expedições mensais com duração de 
três dias cada, entre abril de 2017 e abril de 2018 através de caminhadas 
aleatórias. Posteriormente os materiais foram herborizados segundo técnicas 
padronizadas e incorporados ao herbário do Nema. Foram coletadas e já 
tombadas 220 amostras identifi cadas ao nível de família, caracterizando 
morfoespécies que serão futuramente identifi cadas em nível de espécie, 
quando possível. Dentre as 43 famílias, as de maior riqueza foram Fabaceae 
(44 morfoespécies, ou 20% do total), Malvaceae (18; 8,1%), Euphorbiaceae 
(17; 7,7%), Asteraceae (13; 5,9%) e Poaceae (11; 5%). As herbáceas 
representaram o hábito mais abundante (123 morfoespécies, 55,9% do total), 
seguida de arbustos (52; 23,6%), árvores (30; 13,6%), trepadeiras (11; 5%) e 
epífi tas (4; 1,8%). A intensa atividade antrópica na localidade que extrai seus 
recursos naturais de maneira predatória ressalta a importância do trabalho, 
pois muitas espécies vegetais estão sendo perdidas sem serem conhecidas 
cientifi camente.

Palavras-chave: Caatinga; Florística; herbário.

Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental, Universidade Federal do Vale do São 
Francisco (UNIVASF), maianerosine@gmail.com.
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Competição de espécies 
nativas da Caatinga na 
Chapada do Araripe
Marcos  Antônio Drumond1, Visêldo 
Ribeiro de Oliveira1, João Tavares 
Calixto Júnior2, Diogo Denardi Porto1

Resumo

A região do Araripe tem consumido cada vez mais a matéria prima de 
base fl orestal, especialmente, vegetação nativa, para atender a demanda 
energética, para o benefi ciamento e transformação da gipsita. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o desempenho silvicultural de algumas espécies 
nativas na Chapada do Araripe. O experimento foi implantado em área da 
Estação Experimental do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) em 
Araripina-PE. A área experimental foi previamente arada e gradeada, tendo 
sido incorporadas, ao solo, 2,0 t ha-1 de calcário dolomítico. Foi feita uma 
adubação de fundação de 100 g cova-1 com NPK (10-80-30). As mudas 
foram produzidas pela Embrapa Semiárido e levadas para o campo com 
altura variando de 25 a 30 cm. O plantio no campo foi feito em covas de 
30 x 30 x 30 cm, espaçamento de 4m x 4m, com parcelas de 36 plantas. 
O delineamento estatístico adotado foi o de blocos ao acaso com cinco 
repetições e seis tratamentos, constituídos pelas espécies:angico-vermelho 
(Anadenanthera colubrina), angico-de-bezerro (Piptadenia moniliformis), 
Aroeira (Myracroduon urundeuva), jurema-preta (Mimosa tenuifl ora), pau-
d’arco (Handroanthus impetiginosus) e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia).Aos 
oito anos de idade a sabiá foi a espécie que apresentou maior crescimento em 
altura (4,0m) superando signifi cativamente as demais espécies excetuando 
a jurema-preta (3,7m), enquanto a aroeira (1,5m) e pau-d’arco (1,7m) foram 
signifi cativamente menores que as demais espécies. A sobrevivência variou 
de 93% (sabiá) a 83% (aroeira), não diferindo estatisticamente entre si.

Palavras-chave: Semiárido brasileiro; polo gesseiro; Pernambuco.

Apoio
IPA, BNB e CNPq.

1Embrapa Semiárido; 2Universidade Regional do Cariri, marcos.drumond@embrapa.br.
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Caracterização da vegetação 
nas propriedades rurais 
de caprinos e ovinos no 
município de Petrolina, PE
George Antonio Maciel Mudo1, Clodoaldo Placido da 
Fonseca Silva1, Silvana Maria Maciel Mudo1, Jamilli 
Rocha Paes Nascimento2,3, Macario da Silva Mudo2

Resumo

O município de Petrolina, PE, apresenta duas vocações: a fruticultura irrigada 
e a exploração de caprinos e ovinos, principalmente na área de sequeiro. No 
entanto, as plantas forrageiras da caatinga ainda é o principal componente 
da dieta desses animais. Neste trabalho foram identifi cadas as principais 
vegetações dos sistemas de produção utilizado pelos caprinovinocultores. 
O estudo foi realizado nas nucleações da área de sequeiro do município de 
Petrolina, que fi cou dividida em nove núcleos (Capim, Izacolândia, Simpatia, 
Caititu, Cruz de Salinas, Uruás, Pau-Ferro, Rajada, Rio Jardim). Em cada um 
desses núcleos foram aplicados, aleatoriamente questionários, como parte do 
referencial empírico, numa amostra de 2,5% do total de criadores identifi cados. 
O questionário constou de 27 itens em um único bloco na qual abordava as 
características das áreas de pastagens nativas e artifi ciais, mudanças na 
área, procedimentos técnicos, fi nalidade, capacitação, tamanho do rebanho. 
Diante disso, houve predominância da pastagem natural nas propriedades 
exploradas, cuja área é de 83,82% de pastagem natural (Caatinga) e 16,2% 
pastagens artifi ciais (capim-buffel (12,3%), capim-elefante (0,4%), Palma 
(0,94%), Sorgo (2,1%), maniçoba (0,26%), leucena (0,09%), outros (0,09%). 
Porém, apenas 42% dos entrevistados participaram de algum treinamento 
relativo ao manejo da Caatinga e 47% em relação ao manejo geral do rebanho. 
O contraste é que, para 69% dos produtores, nenhum critério técnico é utilizado 
no dimensionamento e na formação do rebanho. Apenas 31% levam em 
consideração a capacidade de suporte das forrageiras. Com isso, é reconhecido 
o pouco conhecimento técnico sobre a manipulação da vegetação da Caatinga 
pelos caprinovinocultores.

Palavras-chave: microrregião; produtores; Caatinga.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf); 2Instituto Federal de Ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF Sertão); 3Universidade de Pernambuco (UPE), 
george.mudo@gmail.com.
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Uma revisão sobre de índices 
de dispersão e geoestatística 
na análise da distribuição 
espacial de espécies
Gabriella de Freitas Alves, Denise Garcia de Santana

Resumo

É comum a utilização de índices de dispersão para caracterizar como aleatória, 
agregada ou uniforme a distribuição espacial de espécies nos ambientes de 
ocorrência. Contudo, alguns dos índices descritos na literatura apresentam 
problemas de notação, de autoria e de infl uência com unidades amostrais. O 
objetivo foi fazer um resgate de informações relativas aos índices de dispersão 
e testar sua efetividade em determinar a distribuição espacial de espécies e 
indivíduos. Visto que tais índices não permitem a identifi cação dos fatores 
relacionados a distribuição espacial, foi também objetivo esclarecer como 
os princípios de geoestatística podem contribuir nesse esclarecimento. Os 
coefi cientes de Lexis e Charlier são os precursores dos índices de dispersão 
conhecidos. Cronologicamente é possível destacar o índice de dispersão, 
variância relativa, de agregação, Morisita, Green e Morisita padronizado. 
Exceto o coefi ciente de Charlier e de Morisita, os demais são extremamente 
infl uenciados pela quantidade de indivíduos amostrados. Considerado 
um dos melhores índices para analisar a distribuição de espécies, o de 
Morisita precisou ser padronizado pela forte infl uência da quantidade de 
unidades amostrais. Para determinar os fatores relacionados as distribuições 
espaciais, as ferramentas geoestatísticas como os semivariogramas e 
krigagem possibilitam a modelagem e o mapeamento dos indivíduos, assim 
como os possíveis fatores envolvidos na distribuição. Índices de dispersão 
e geoestatística são ferramentas importantes nas pesquisas em ecologia, 
melhoramento genético e sobretudo no manejo de espécies ameaçadas. 
Enquanto os índices de dispersão informam sobre a distribuição espacial de 
espécies, a geoestatística complementará essa informação com as possíveis 
relações do ambiente com essa distribuição.

Palavras-chave: distribuição agregada; espécies ameaçadas; krigagem.
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Análise histoquímica de 
Neoglaziovia variegata (Ar-
ruda) Mez submetida ao 
indutor fl oral Ethrel®

Ellen Karoline Carvalho Silva, Clébio Pereira 
Ferreira, Márkilla Zunete Beckmann Cavalcante

Resumo

Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez pertence à família Bromeliaceae, é nativa 
do domínio Caatinga e apresenta alto potencial ornamental e paisagístico, 
além de comercial devido à utilização de suas fi bras. Possui infl orescências 
vermelhas chamativas e exuberantes e folhas longas distribuídas em 
roseta, características da família. O presente estudo teve como objetivo a 
investigação de possíveis alterações histoquímicas nas folhas de N. variegata, 
ocasionadas pela exposição ao indutor de fl orescimento Ethrel®, tendo em 
vista a sua produção comercial. O experimento foi montado em esquema 
fatorial 2 x 5, com os tratamentos distribuídos em blocos ao acaso, com quatro 
repetições e duas plantas por repetição e os indivíduos foram submetidos a 
cinco níveis de concentrações do indutor de fl orescimento Ethrel® (0, 6, 12, 
24 e 48 mg planta-1) para os tempos de 10 e 12 meses. As amostras foram 
coletadas e submetidas às técnicas de fi xação, desidratação e inclusão em 
metacrilato. O material foi seccionado em micrótomo rotativo e os fragmentos 
foram submetidos a testes histoquímicos para a detecção de diferentes 
compostos na sua estrutura, como: amido, lipídios, proteínas e compostos 
fenólicos. Após análise, foi realizado o registro de imagens digitais. Todas as 
amostras reagiram positivamente à presença dos reagentes histoquímicos. 
Os resultados obtidos não evidenciaram diferenças signifi cativas entre os 
testes histoquímicos para ambos os tratamentos ou tempo de aplicação, 
indicando que o uso do indutor de fl orescimento não ocasionou impacto na 
produção dos compostos independente do tempo e concentração utilizada.

Palavras-chave: caroá; anatomia vegetal; Caatinga.

Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), carvalho.ellen@hotmail.com.
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Screening fi toquimico 
das folhas de Croton 
heliotropiifolius Kunth 
(Euphorbiaceae)
Karolayne Silva Souza1, Marcos Aurélio 
Santos da Costa2, Marília Martins Manta2, 
Halana Lirena Naoma Lima de Oliveira2, 
Geovanna Hachyra Facundo Guedes2

Resumo

O Croton heliotropiifolius Kunth (velame - Euphorbiaceae) é endêmica no 
Nordeste Brasileiro e frequentemente encontrada na vegetação da caatinga, 
brejos, restingas e cerrados, sendo usado na medicina popular para desconforto 
gástrico, vômitos, disenteria e antitérmico. Este trabalho objetivou identifi car os 
constituintes químicos das folhas de C. heliotropiifolius através de um screening 
fi toquímico. Foram coletadas 225 g de folhas da espécie C. heliotropiifolius na 
área urbana da cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco, Brasil. O extrato 
etanólico das folhas do C. heliotropiifolius foi preparado por maceração. O 
recipiente com seu conteúdo foi selado e mantido por um período de 10 dias 
acompanhando agitação ocasional, protegidos da luz. Em seguida, a fi ltração 
a vácuo em papel fi ltro foi realizada seguida por evaporação de todo o solvente 
para obter o extrato bruto. O extrato etanólico das folhas foi submetido à análise 
por cromatografi a em camada delgada (CCD) para a investigação da presença 
de alcaloides, cumarinas e fl avonoides. Tendo como fase móvel para alcaloides 
Acetato de etila-Ácido fórmico-Ácido acético-água, para cumarinas Étertolueno-
AcOH 10% e para fl avonoides Acetato de etila-Ácido fórmico- Ácido acético-
água. Os reveladores para alcaloides e fl avonoides foram Dragendorff, ácido 
etilborilaminoéster (NEU), respectivamente. Para cumarinas, foi empregada a 
visualização por UV em 365nm. As avaliações fi toquímicas do extrato etanólico 
de folhas revelou a presença de alcaloides, cumarinas e fl avonoides. Estes 
resultados além de contribuir com a avaliação da composição química da espécie, 
podem indicar potencial ativo na proteção contra fungos, bactérias e insetos.

Palavras-chave: Caatinga; Croton heliotropiifolius Kunth; extrato.

Apoio

UFPE.

1Faculdade Sete de Setembro; 2Universidade Federal de Pernambuco, karolaynes7@hotmail.com.



466DOCUMENTOS 287

Potencialidades do bioma 
Caatinga: aplicação de plan-
tas nativas para obtenção 
de alimentos
Vanessa Ferreira Caldeira, Sabrina Moura 
Guimarães, Rita de Cassia Mirela Resende Nassur

Resumo

Bioma exclusivamente brasileiro, a Caatinga, caracteriza-se por possuir uma 
biodiversidade marcante. Os frutos nativos encontrados na Caatinga têm 
despertado interesse por parte da indústria de alimentos devido aos seus 
potenciais benefícios à saúde, além de ser uma alternativa para valorização 
de espécies locais. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi realizar um 
levantamento acerca das pesquisas que utilizam alguns frutos nativos da 
Caatinga como forma de gerar produtos alimentícios. Foi feita uma busca 
por trabalhos que envolvessem a aplicação de diferentes frutos típicos da 
Caatinga para elaboração de produtos alimentícios, com auxílio de base de 
dados online, pesquisando-se umbu, maracujá-da-caatinga, juazeiro, licuri e 
mangaba. Os resultados indicaram uma diversidade de alimentos processados 
a partir dos diferentes frutos pesquisados, como bebidas alcóolicas, doces, 
iogurtes, geleias, sorvetes e biscoito. Dentre as espécies nativas pesquisadas 
as que originaram mais resultados foram o umbu e a mangaba, com 82 e 19, 
trabalhos envolvendo produtos processados, respectivamente. Para os demais 
frutos o número de trabalhos encontrados variou de 3 a 11. Assim, nota-se que 
apesar de ser crescente o interesse por incorporar frutos nativos da Caatinga 
ao processamento e formulação de novos alimentos, ainda é escasso o número 
de pesquisas que envolvem a aplicação de alguns frutos locais. Devendo-se 
estimular estudos com o maracujá-da-caatinga, juazeiro, licuri, entre outros 
frutos, que podem ser utilizados na alimentação humana, de modo a explorar 
seu potencial na composição de novos alimentos e contribuir para valorização 
de espécies locais.

Palavras-chave: espécies nativas; processamento de alimentos; valorização 
da biodiversidade.
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Avaliação da presença 
de sinérese no doce em 
massa de umbu comercial
Renata Torres dos Santos E Santos1, Iago 
Felipe da Silva Leite2, Ana Cecilia Poloni 
Rybka3, Clivia Danubia Pinho da Costa 
Castro3, Aline Telles Biasoto Marques3

Resumo

O doce de umbu representa uma alternativa de renda para os pequenos 
agricultores da região semiárida nordestina especialmente no período 
de entressafra do fruto. Entretanto, durante a estocagem este produto 
frequentemente produz um exsudado com aspecto de melado o que interfere 
na aparência prejudicando sua qualidade. Este problema é explicado pela 
elevada sinérese devido à alta acidez, baixo pH e utilização de embalagens 
inadequadas. Neste contexto, buscou-se avaliar doces em massa de 
umbu comerciais quanto à sinérese. Para isso, foi realizada a avaliação de 
doces produzidos por quatro cooperativas (C1, C2, C3, C4) localizadas no 
semiárido baiano. A análise foi conduzida em triplicata, avaliando-se após 
24h a quantidade do exsudato do doce liberada em papel fi ltro quantitativo 
(ø12,5cm e espessura 0,20mm), previamente seco em estufa a 105°C 
por 24h, e colocado sob coletores plásticos (área interna 25,12cm²). Os 
resultados foram expressos como a diferença entre o diâmetro da área 
molhada e o diâmetro inicial do coletor em cm², utilizando o software ImageJ; 
e, em seguida, submetidos à Anova e teste de Tukey (p≤0,05). Os resultados 
confi rmaram a presença de exsudado em todas as marcas avaliadas. Em 
ordem decrescente obteve-se o seguinte resultado: C1 (76,87±1,63cm²); 
C3 (25,73±3,26cm²); C4 (11,26±1,74cm²); C2 (9,86±1,12cm²) não havendo 
diferença signifi cativa apenas entre C2 e C4. Assim, o presente estudo 
forneceu informações que podem contribuir para a defi nição de padrões de 
qualidade para o doce em massa de umbu.

Palavras-chave: Spondias tuberosa; alternativa; doce em massa.

1Universidade Federal da Bahia; 2 Universidade Federal de Campina Grande; 3 Embrapa 
Semiárido, retorressantos@gmail.com.
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Elaboração e caracterização 
fi sico-química de doce de 
leite de cabra com geleia de 
ameixa
Arlete de Sousa lima1, Ana Cecília 
Poloni Rybka2, Clivia Danubia Pinho Da 
Costa Castro2, Daniel Maia Nogueira2

Resumo

O leite de cabra demonstra interesse nutricional por ser rico em proteínas, 
lactose, vitaminas e minerais concentrando 94% do seu rebanho, principalmente 
no Semiárido nordestino. Uma maneira de garantir o consumo deste leite é 
através do processamento. O doce de leite é tradicionalmente obtido pela 
concentração do leite acrescido de açúcar, com produção e comercialização 
na América Latina. Objetivou-se elaborar e verifi car a qualidade através da 
análise físico-química do doce de leite cremoso com e sem adição de geleia 
de ameixa, observando a diferença entre as amostras. Sendo submetidas às 
determinações de pH, acidez e sólidos solúveis totais. Processo desenvolvido 
no Laboratório de Processamento de Alimentos da Embrapa Semiárido 
sendo elaboradas duas formulações de doce cremoso: (F1) 100% doce de 
leite de cabra; (F2) 70% doce de leite de cabra e 30% de geleia de ameixa. 
Para elaboração do doce de leite padronizou-se a acidez para 14°D, diluiu-
se o açúcar em uma parte do leite e reservou-se. A outra parte foi aquecida 
até evaporação de ¼ da quantidade. Ainda sob aquecimento, adicionou-se 
o açúcar diluído, homogeneizando até 71°Brix. Para elaboração da geleia 
utilizou-se polpa de ameixa fresca e açúcar os quais foram aquecidos até 
65°Brix. Os doces foram envasados em embalagens de polietileno de baixa 
densidade. Os resultados obtidos mostraram que a junção da geleia ao doce 
de leite, reduziu signifi cativamente o pH e a acidez total titulável, aumentando 
o teor de sólidos solúveis (°Brix).

Palavras-chave: doce caprino; avaliação; caracterização.

1IF Sertão PE; 2Embrapa Semiárido, arlete.tenoriosousa@gmail.com.
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Elaboração e caracterização 
da geleia de caju (Ana-
cardium occidentale L.) com 
substituição da gelatina 
comercial por albedo de 
maracujá (Passifl ora alata)

Thâmilla Thalline Batista de Oliveira, Glêndara 

Aparecida de Souza Martins, Poliana Guerino Marson

Resumo

Os frutos da caatinga apresentam atrativos sensoriais como sabor e aroma 
muito peculiares, além de ser uma fonte de nutrientes. Estes, são consumidos 
pela população local in natura ou processados, na forma de doces, geleias, 
sorvetes e sucos. O caju (Anacardium occidentale L.) apresenta um potencial 
nutricional e de compostos bioativos, que está fortemente correlacionado com 
a capacidade antioxidante de frutas, sendo de grande relevância tanto para 
a saúde humana como para fi ns comerciais. Assim, objetivo deste estudo foi 
a caracterização do aproveitamento integral do caju na forma de geleia com 
substituição da pectina comercial por albedo de maracujá (Passifl ora alata). 
Foram determinadas as análises físico-químicas como pH, acidez titulável, cor e 
umidade do produto processado em triplicata. Os resultados foram submetidos 
a análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de signifi cância. O pH da geleia 
manteve-se na faixa de 3,73 e assim como a acidez titulável está associado com 
o processo de amadurecimento dos frutos, sendo que a acidez apresentou um 
valor de 13,88 g de ácido cítrico 100 g-1. Não foi observada diferença estatística 
para cor. A geleia de caju apresentou teor de umidade em torno de 46,63%, 
porém, a legislação brasileira vigente para produtos de frutas, estabelecida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária não estabelece valor limite para a 
umidade de geleias de frutas. De maneira geral, a geleia analisada apresentou 

Universidade Federal do Tocantins, thamillabatista@hotmail.com.
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características físico-químicas adequadas à formação da consistência.

Palavras-chave: aproveitamento; fruto; propriedade funcional.

Apoio

CNPq – suporte a pesquisa e realização do experimento.
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Elaboração e caracterização 
físico-química do fermen-
tado alcóolico de umbu 
(Spondias tuberosa Arruda)
Renata Torres dos Santos e Santos1, Erika 
Samantha Santos de Carvalho2, Clívia 
Danubia Pinho da Costa Castro3, Ana Cecilia 
Poloni Rybka3, Aline Telles Biasoto Marques3

Resumo

O umbu (Spondias tuberosa Arruda) é um fruto nativo da região Nordeste, de 
grande importância econômica para a população do Semiárido nordestino. 
A produção da bebida alcoólica fermentada se apresenta como uma forma 
alternativa de valorização do fruto, agregação de valor e de minimizar as 
perdas pós-colheita. Neste contexto, buscando viabilizar o processamento 
deste produto, foi realizada na Embrapa Semiárido a elaboração da bebida 
alcoólica, a partir do fruto in natura em estádio maduro, e sua avaliação 
físico-química, quanto ao: pH, em potenciômetro; densidade, em balança 
hidrostática; acidez volátil e total (AT), por titulometria com solução de 
hidróxido de sódio; teor alcoólico e extrato seco (ES), por densimetria após 
destilação simples da bebida; dióxido de enxofre (SO2) livre e total, por 
titulometria com solução de iodo; açúcares redutores (AR), por titulometria 
com solução de Fehling; cor (L*, a*, b*, C, H), em colorímetro; compostos 
fenólicos totais, por espectrofotometria (760nm) e reagente Folin-Ciocalteu; 
e, vitamina C, por titulometria com solução de 2,6-dicloro-fenol indofenol. 
Os resultados, submetidos a análise estatística, mostraram que a bebida 
possuiu parâmetros de qualidade parecidos ao do vinho branco, com pH 
- 2,61; densidade - 0,9996±0,0000g/mL; acidez volátil - 9,35±0,00mEq/L; 
AT - 17,99±0,00mEq/L em ácido tartarico; AR - 6,02±0,03g/L; teor alcoólico 
- 11,87±0,15%v/v; ES - 39,55±0,45g/L; SO2 livre - 36,18±0,59mg/L; SO2 
total - 38,91±0,89mg/L; cor L*(50,90±1,25), a*(1,29±0,18), b*(12,19±0,17), 
C*(12,22±0,15) e h(92,87±3,55); compostos fenólicos – 217,85±11,29mg/L; 

1Universidade Federal da Bahia; 2Instituto Federal do Sertão Pernambucano; 3 Embrapa 
Semiárido, retorressantos@gmail.com.
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e, vitamina C - 9,50±0,00mg/100g. Desta maneira, este estudo forneceu 
informações úteis para que possam ser futuramente desenvolvidos trabalhos 
com as cooperativas viabilizando a elaboração e venda desse produto.

Palavras-chave: bebida fermentada; Semiárido; agricultura familiar.

Apoio

Capes, pelo fi nanciamento da bolsa. Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, pelo apoio e desenvolvimento do trabalho. Coopercuc, pela 
doação dos frutos.
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Avaliação da fermentação 
dos grãos de kefi r inocu-
lados em suco de caju 
(Anacardium occidentale)
Pedro Paulo Lordelo Guimarães Tavares1, 
Renata Quartieri Nascimento2, Emanuele 
Araújo dos Anjos3, Karina Teixeira Magalhães-
Guedes1, Maria Eugênia de Oliveira Mamede1

Resumo

O kefi r é uma bebida fermentada resultante da inoculação de grãos de kefi r em 
diferentes substratos, sendo a solução de açúcar mascavo um dos substratos 
mais comuns. Por outro lado, há poucos estudos que tenham avaliado a 
viabilidade de substratos alternativos, como sucos de frutas. O caju é uma 
fruta tropical com produção predominante no nordeste do Brasil. A utilização 
da sua polpa na elaboração de bebidas, como kefi r, é uma forma de aproveitar 
uma parte do fruto que é comumente descartada na indústria de alimentos. 
Este trabalho objetivou avaliar a fermentação dos grãos de kefi r em suco de 
caju. Foram elaboradas três amostras: (1) contendo 30% de polpa de caju e 
15% de açúcar mascavo em água deionizada; (2) contendo 30% de polpa de 
caju em água deionizada e (Controle) contendo 15% de açúcar mascavo em 
água deionizada. Acrescentou-se em todas amostras 15% de grãos de kefi r 
de água para fermentar a 25°C por 48 horas. Analisou-se pH, acidez, sólidos 
solúveis totais (SST) e peso da biomassa de grãos no tempo 0h e no tempo 48 
horas de fermentação. Realizou-se análise de variância considerando 95% de 
signifi cância. A amostra 1 possuiu maior acidez (1,31% no tempo 48 horas) e 
menor pH (2,68 no tempo 48 horas). A amostra 2 apresentou fermentação mais 
suave, com aumento discreto de biomassa de grãos (10,78% em 48 horas) 
e menor decréscimo de SST (de 5,5 para 4,8° brix). Os resultados indicam a 
viabilidade do caju como substrato fermentativo para bebidas kefi r.

Palavras-chave: bebida fermentada; kefi r de água; caju.

Apoio

Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Universidade 
Federal da Bahia.

1Universidade Federal da Bahia (Ufba), Faculdade de Farmácia, Programa de Pós-Graduação 
em Ciência de Alimentos (PGAli); 2Universidade Federal da Bahia (Ufba), Instituto de Ciências da 
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia-Renorbio; 3Universidade Federal da Bahia 
(Ufba), Faculdade de Farmácia, Laboratório de Análise Sensorial, pp.lordelo@gmail.com.
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Avaliação do desenvolvi-
mento do pajeú na cidade 
de Serra Talhada, PE
Keyla Gomes Rodrigues Muniz, Thanires 
de Lima Ramalho, Luzia Ferreira da Silva

Resumo

O Triplaris brasiliana Cham. conhecido como pajeú ou pau-formiga, é uma 
ótima opção para a arborização urbana. Apresenta um porte entre 8 a 20 
metros de altura. Não apresenta raízes superfi ciais agressivas. Árvore 
típica de matas ciliares, desenvolve-se quando plantada próximo a cursos 
d’água ou lagos, e em locais mais secos e drenados, porém, requer irrigação 
regular. O clima da cidade de Serra Talhada, PE é semiárido, ou seja, quente 
e seco, sendo de suma importância de se obter uma área verde urbana. 
Assim, em novembro de 2016, foi realizado o plantio de mudas de pajeú, no 
Tribunal Regional Eleitoral da cidade de Serra Talhada, PE, onde não possuía 
nenhum tipo de vegetação, visando diminuir a temperatura do local, além do 
embelezamento. No plantio utilizou-se esterco bovino, com canteiro de um 
metro de profundidade por um metro de largura. As plantas foram irrigadas 
durante três dias da semana. Três plantas foram avaliadas entre março a 
junho de 2017, obtendo um total de seis avaliações. Observou-se altura 
de 97 cm e diâmetro da copa de 98 cm. Notou-se que as plantas tiveram 
um crescimento satisfatório, em comparação com plantas que não foram 
plantadas com o manejo adequado. Esses resultados é provavelmente, 
devido a uma irrigação frequente e canteiros bem preparados. Este trabalho 
demonstra que as plantas nativas é uma ótima alternativa para a recuperação 
de áreas de preservação, já que as mesmas têm uma boa adaptação, e 
quando plantadas com o manejo adequado, traz consequências satisfatórias.

Palavras-chave: plantas nativas; arborização urbana; análise.

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada, keu-
rodrigues@hotmail.com.
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Problemas ocasionados pela 
escolha (Ficus benjamina L.) 
(Moraceae) na arborização 
em Serra Talhada, PE
Érika Mirelly Santana de Queiroz, Keyla 
Gomes Rodrigues Muniz, Thanires de 
Lima Ramalho, Luzia Ferreira da Silva

Resumo

O Ficus tem sido muito utilizado para arborização por ser adaptável em 
todos os ambientes. Ele é muito usado nos grandes centros urbanos como 
planta ornamental, apesar de ser uma espécie exótica. O presente trabalho, 
objetivou a análise dos problemas ocasionados pela escolha da espécie 
Ficus benjamina na arborização de Serra Talhada, PE. Contudo, o que tem se 
observado é que existem poucos estudos na literatura acerca dessa espécie. 
O estudo foi realizado na rua Antônio Alves de Souza do Bairro Bom Jesus. 
Cada espécime arbóreo foi avaliado por meio do banco de dados (CADGeo), 
elaborado pela Esalq/USP e, em seguida, submetido a análise estatística 
descritiva. Foram analisadas no total 21 árvores, com altura geral χ = 3,95 

e ± 1,9388 e diâmetro da copa χ = 2,33 e ±2,00. Sendo assim, a espécie 

atinge uma ótima altura, porém, sua copa é bastante frondosa naturalmente, 

o que tem proporcionado podas drásticas, que provocam a morte da planta. 

Outro item observado foi a largura do canteiro, medindo χ = 0,33 m² e ± 0,17. 

Segundo as diretrizes propostas pelo Ministério do Meio Ambiente, deve ser 

usado no mínimo 1,00 m² para crescimento saudável do sistema radicular 

sem causar danos a construção civil. Conclui-se, portanto que mediante os 

problemas apresentados pela espécie de F. benjamina, recomenda-se que 

seja realizado um trabalho de Educação Ambiental, conscientizando os 

moradores sobre a importância do uso de espécies da caatinga na arborização 

urbana, pois possuem um grande potencial arbóreo.

Palavras-chave: CADGeo; podas; Caatinga.

Universidade Federal Rural de Pernambuco, mirelly_e@hotmail.com.
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Levantamento etnobotânico 
de plantas abortivas conhe-
cidas pelas parteiras de Ser-
ra Talhada, Pernambuco
Amanda Letícia Florentino Mandú Bezerra, 
Janicléa de Sá Aquino, Plínio Pereira Gomes Júnior 

Resumo

As parteiras são mulheres portadoras de conhecimento, no que se diz respeito 
à prática de uso de plantas medicinais compostas por substâncias capazes 
de desempenhar a ação tóxica sobre organismos vivos. Objetivou-se, realizar 
o levantamento de espécies de plantas com potencial abortivo, conhecidas 
pelas parteiras de Serra Talhada, PE. Foram realizadas entrevistas com 11 
mulheres ditas parteiras no município, onde foram aplicados questionários, 
a partir dos quais foram realizadas as coletas dos dados etnobotânicos. O 
estudo foi realizado no período de março a novembro de 2011. Foram obtidas 
ao fi nal do estudo 11 espécies encontradas na Caatinga (Luffa operculata 
(L) Cogn, Raphiodon echinus (Nees & Mart.), Aristolochia sp., Ziziphus 

joazeiro Mart, Achyrocline satureioides (Lam). DC., Momordica charantia L, 
Aspidosperma pyrifolium Mart., Phyllanthus niruri L. (CF), Coutarea hexandra 
(Jacq.) K. Schum, Tephrosia cinerea (L.) Pers. e Commiphora leptophloeos 
(Mart.) J. B. Gillett) distribuídas em 9 famílias citadas como abortivas pelas 
parteiras. As partes das plantas utilizadas na preparação de substâncias 
abortivas caseiras citadas foram às folhas, casca do caule, frutos e sementes, 
raízes e toda a planta. Os registros quanto à forma de preparo citado foram 
chás e infusões. A análise permitiu concluir que as parteiras possuem bom 
conhecimento sobre a prática do uso de plantas medicinais e os efeitos 
benéfi cos e maléfi cos causados após ingestão. Estudos avaliando os efeitos 
abortivos provocados pelo uso de plantas são contraditórios e escassos, 
tornando-se indispensáveis pesquisas envolvendo essa temática, bem como 
implantar práticas de medidas preventivas visando evitar que existam cada 
vez mais casos.

Palavras-chave: aborto; ação tóxica; plantas medicinais.

Universidade Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Serra Talhada Ufrpe/ 
UAST, amandalet_bezerra@hotmail.com.
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Composição florística 
de área de Caatinga em 
regeneração após ciclo 
de precipitações abaixo 
da média
Kacya Lowrana Galvão de Araújo, 
Winnglyde Sheksp Soares Coelho, Jessica 
Carolaine Lima Luz, Raíra Carine Santana 
da Silva, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

A literatura aponta que mais de 50% da área da Caatinga encontram-se 
alterados. Assim, estudos voltados para entender a dinâmica de regeneração 
nesses ambientes são importantes. O objetivo desse estudo foi caracterizar a 
fl ora de área de Caatinga em regeneração, há cerca de 15 anos, após 5 anos 
de precipitações abaixo da média. O levantamento foi realizado no Campo 
Experimental da Caatinga, pertencente à Embrapa Semiárido, localizado em 
Petrolina-PE, em março de 2018. Para a caracterização da fl ora foi adotado 
o procedimento do caminhamento em zig-zag em 10 parcelas permanentes, 
de 10 m x 20 m que estão sendo acompanhadas, anotando-se todas as 
espécies com DAP<3cm. Foram registradas 36 espécies pertencentes a 19 
famílias botânicas, 32 gêneros e apenas uma espécie não foi identifi cada. 

Entre as famílias inventariadas, Malvaceae (13,51%), Cactaceae (10,81%) 

e Poaceae (10,81%) se destacaram, abrangendo cerca 35,14% do total de 

espécies levantado. Entre as espécies registradas, Centratherum punctatum 

(Asteraceae), Portulaca halimoides (Portulaceae) e Diodia teres (Rubiaceae) 

foram registradas em 90% das parcelas, seguida por Ludwigia lepitocarpa 

(Onagraceae) e o capim não identifi cado (Poaceae), com 80% cada. As 

demais espécies apresentaram frequência de 10 a 70%, sendo a maioria 

representada por plantas herbáceas típicas de ambientes alterados. Entre as 

arbóreas, registrou-se somente a presença de plântulas de Minosa tenuifl ora 

– Fabaceae (70%), o que era esperado uma vez que se trata de espécie 

considerada como pioneira.

Palavras-chave: Caatinga; Semiárido; levantamento fl orístico.

Embrapa Semiárido, kacya_lowrana@hotmail.com.
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Composição fl orística do 
estrato arbustivo e herbáceo 
de área de Caatinga hiperxe-
rófi la após período de estia-
gem

Jessica Carolaine Lima Luz, Geisse Carla da Silva 
Souza, Kacya Lowrana Galvão de Araújo, Raíra 
Carine Santana da Silva, Lúcia Helena Piedade Kiill

Resumo

A Caatinga apresenta diferentes fi tofi sionomias, com composição fl orística 
complexa e bastante heterogênea. Estudos voltados para caracterizar ambientes 
com vegetação em bom estado de conservação são importantes, em especial 
após ciclos de estiagem. O presente trabalho teve por objetivo caracterizar 
a composição fl orística de uma área de caatinga hiperxerófi la sem pastejo 
animal, após cinco anos de estiagem. O estudo foi realizado em março de 
2018, no Campo Experimental da Caatinga, pertencente à Embrapa Semiárido, 
localizado em Petrolina-PE. Para caracterização da fl ora foi adotado o método 
do caminhamento em zig-zag em 10 parcelas permanentes, de 10 m x 20 m que 
estão sendo monitoradas na área do Campo Experimental, anotando-se todas 
as espécies com DAP<3cm. Foram registradas 44 espécies pertencentes a 27 
famílias botânicas e 43 gêneros. Entre as famílias inventariadas, Euphorbiaceae 
(13,64%), Cactaceae (9,09%) e Fabaceae (6,82%) se destacaram, abrangendo 
cerca 30% do total de espécies levantado. Entre as espécies registradas, Ludwigia 

lepitocarpa (Onagraceae) e Portulaca oleracea (Portulaceae) foram registradas 
em 100% das parcelas, seguida por Rumex acetosella (Polygonaceae), em 
90%. As demais espécies apresentaram frequência de 10 a 80%. A presença de 
plântulas de Manihot carthagenensis – Euphorbiaceae (80%); Mimosa tenuifl ora 
– Fabaceae (40%); Jatropha mollissima – Euphorbiaceae (40%); Commiphora 
leptophloeos – Burseraceae (30%); Handroanthus spongiosus – Bignoniaceae 
(30%); Cnidosculus quercifolius (20%); C. bahianus (20%) - Euphorbiaceae; 
Jacaratia corumbensis – Caricaceae (20%); Cereus jamacaru - Cactaceae 
(10%); Spondias tuberosa – Anacardiaceae (10%) e Sapium sp – Euphorbiaceae 
(10%), indicam que há regeneração natural dessas espécies.

Palavras-chave: Caatinga; Semiárido; levantamento fl orístico.
Embrapa Semiárido, gessicacarolaine16@gmail.com
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Dinâmica de retração ou 
expansão da vegetação de 
Caatinga nos municípios 
de Dormentes e Santa Maria 
da Boa Vista, mesorregião 
do São Francisco Pernam-
bucano
Marizete Evangelista Souza, Antonio Marcos dos 
Santos

Resumo

Para dar lugar à agricultura ou formação das pastagens é comum a retirada 
da vegetação de caatinga no Vale do São Francisco. Os resultados de tais 
ações podem comprometer toda estrutura ambiental deste domínio. Assim, 
nesse estudo objetivou-se em avaliar a dinâmica de retração/ ou expansão 
da vegetação de caatinga nos municípios de Dormentes e Santa Maria da 
Boa Vista (Pernambuco) nas últimas quatros décadas. A pesquisa foi pautada 
em mapeamentos de uso e ocupação das terras a partir das ferramentas do 
sensoriamento remonto com uso dos produtos orbitais gerados pelos sensores 
acoplados aos satélites Landsat 3,5 e 8. No município de Santa Maria da Boa 
Vista as maiores reduções da vegetação foram entre os anos de 1993 a 2003 
(6,4%), tendo como principal impulsionador os incentivos para expansão 
da agricultura irrigada. Já no município de Dormentes, os maiores picos de 
redução foram entre 2003 a 2013 (7,2%) e entre 2013 a 2016 (5,4%) devido à 
expansão da pecuária e das áreas destinadas à agricultura de sequeiro, esta 
última impulsionada pela perfuração de poços artesianos. Quanto à expansão 
das áreas de caatinga observam-se crescimentos discretos em regiões que 
nos 20 primeiros anos estavam expostas e, que atualmente, concentram-se 
longe dos focos de expansão da pecuária e dos polos de irrigação. A dinâmica 
de redução da vegetação obedece a momentos distintos impulsionados por 

Universidade de Pernambuco, izi.souza@hotmail.com.
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diferentes fatores, destaque para os investimentos na irrigação e a expansão 
da criação de caprinos e ovinos.

Palavras-chave: sensoriamento remoto; uso da terra; desmatamento.

Apoio

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 
(Facepe).
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Herbivoria em plantas com e 
sem tricomas do Monumento 
Nacional Grota do Angico, 
Sergipe
Elisa Cravo Fernandes, Flávia Henriques 
e Souza, Marcos Leandro da Cruz Rocha

Resumo

A herbivoria é a interação mais frequente entre plantas e animais, sendo 
insetos os principais consumidores da produção primária. Em algumas 
espécies há uma correlação negativa entre densidade de tricomas e 
respostas de alimentação, oviposição e nutrição das larvas. Diante disso, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar se há diferença na proporção de área foliar 
consumida em plantas com e sem tricoma foliares. O estudo foi realizado 
no Monumento Natural Grota do Angico, Sergipe. Para verifi car a efi cácia 
dos tricomas na defesa contra a herbivoria foram selecionadas oito espécies, 
quatro com tricomas e quatro sem. Para cada espécie foram selecionados 
dois indivíduos, dos quais foram coletados três ramos. Foram contabilizadas 
então as folhas com e sem a presença de herbivoria. Folhas não consumidas 
foram descartadas e as consumidas fotografadas. No software ImageJ® foi 
estimada a área foliar restante após ação da herbivoria e a área total de cada 
folha, e a diferença entre elas foi calculada para obter a área consumida. Foi 
feito um teste t não pareado no software R para investigar a diferença no 
nível de herbivoria entre plantas com e sem tricomas. O teste t mostrou que a 
diferença das áreas consumidas entre as espécies com e sem tricomas não 
é signifi cativa (p = 0.78). A partir deste estudo é possível concluir então que 
somente a presença de tricomas foliares não diminuiu o nível de herbivoria. 
Faz-se necessário estudos com outras características das plantas e seus 
consumidores para entender como esses fatores interferem na herbivoria.

Palavras-chave: defesa direta; caatinga; herbívoros.

Universidade Federal de Sergipe, elisa.cravo1@gmail.com.
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O gênero Richardia L. (Ru-
biaceae-Spermacocceae) 
no Parque Estadual Mata da 
Pimenteira, Serra Talhada, 
Pernambuco
Maria Francileide Barros Maria Francileide, 
Rosemeire Santos Costa, Leonaldo 
Maciel-Júnior, André Laurênio de Melo

Resumo

Rubiaceae A. Juss., com aproximadamente 650 gêneros e 13.000 espécies, 
é a quarta maior família das angiospermas e tem ampla distribuição no globo 
terrestre. Possui quatro subfamílias e 44 tribos, das quais Spermacocceae que 
é composta por 61 gêneros e cerca de 1.200 espécies e ocorre nos trópicos 
e subtrópicos. Richardia L., pertencente a Spermacocceae, está representado 
por ervasanuais, frequentemente perenes, prostradas, eretas, rasteiras ou 
cespitosas, e é encontrado em todo o Brasil. Este gênero, tem delimitação de 
espécies complexa, baseada principalmente em caracteres controversos. Desta 
forma, a presente pesquisa teve como objetivo realizar um estudo taxonômico 
para o gêneroRichardiapara o Parque Estadual Mata da Pimenteira (Pemp), 
Serra Talhada, no período de janeiro a março de 2018, por ser o período do 
ano de maior fl oração da espécie. O Pemp foi criado em 2012 é a primeira 
unidade de conservação Estadual no domínio Caatinga de Pernambuco. Foram 
realizadas dez coletas de material botânico, onde ramos fl oridos e/ou frutifi cados, 
foram coletados com o auxílio de tesoura de poda, os quais são prensados 
entre folhas de jornal, papelão, placas de alumínio corrugado e posteriormente 
são desidratados em estufa de gás, de acordo com a metodologia usual em 
sistemática vegetal. Até o momento, foram registradas duas espécies de 
Richardia (R. brasiliensis Gomes e R. scabra L.). Na área de estudo, estas estão 
associadas a ambientes abertos, frequentemente antropizados e também são 
encontradas sobre afl oramentos rochosos. Podem ser diferenciadas com base 
na morfologia da semente e cor da corola.

Palavras-chave: Richardia; Rubiaceae; Spermacoccoea.

Apoio

Programa de Iniciação Científi ca Voluntária (PIC) – UFRPE.

Universidade Federal Rural de Pernambuco, francileidemelo994@gmail.com.



483 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Uso de mudas com raízes 
alongadas, hidrogel e 
cobertura com palha de 
carnaúba na revegetação 
de jazidas de piçarra na 
Caatinga
Fernando Lima Aires Gonçalves1, Guilherme 
Montandon Chaer2, Gislene Ganade3

Resumo

Jazidas de exploração de piçarra estão associadas à atividade de exploração 
e produção de petróleo em terra na Caatinga. Após o encerramento das 
jazidas, é necessário recompor a vegetação nativa, processo difi cultado pela 
degradação do solo e pelo curto e irregular período de chuvas da região. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de cinco espécies arbóreas 
nativas submetidas a diferentes estratégias de suporte a sobrevivência 
durante o período de seca. O experimento foi instalado em julho de 2017 
em uma jazida de piçarra utilizada pela Petrobras em Pendências, RN. O 
delineamento experimental foi um fatorial 2x2x2 em blocos casualizados com 
cinco repetições. Os fatores testados foram (1) o uso de muda comum ou com 
sistema radicular alongado até 1 m de profundidade (MSRA – desenvolvido 
pelo LER-UFRN), (2) a aplicação ou não de palha de carnaúba (paú) como 
cobertura morta e (3) de hidrogel na cova de plantio. As espécies avaliadas 
foram Amburana cearenses, Anadenanthera colubrina, Bauhinia cheilantha, 

Mimosa tenuifl ora e Pseudobombax marginatum. Após 180 dias do plantio foi 
observada alta taxa de sobrevivência das plantas, independente do tratamento. 
Entretanto, o uso de paú aumentou signifi cativamente o crescimento de A. 
colubrina (p=0,03) e marginalmente o de B. cheilantha (p=0,11). O uso de 
MSRA e hidrogel favoreceu apenas o crescimento de B. cheilantha (p<0,08). 
Esse estudo demonstra a alta capacidade das mudas das espécies avaliadas 

1Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 2Embrapa Agrobiologia; 3Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, fernando_lima85@yahoo.com.br.
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em resistir ao período de estiagem. Avaliações com MSRA, paú e hidrogel 
devem ser expandidas a outras espécies.

Palavras-chave: áreas degradadas; restauração ambiental; Semiárido.

Apoio

Embrapa Agrobiologia (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 
Seropédica-RJ) e Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes).
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Participação da faveleira 
(Cnidoscolus phyllacanthus 
(Mart.) Pax. et K. Hoffm) nas 
dietas e efeito na composição 
da carne de ovinos criados 
em área de Caatinga no 
Sertão dos Inhamuns  

Joaquim Batista de Oliveira Neto1, Fernanda 
Helena Martins Chizzoti2,3, Ana Clara 
Rodrigues Cavalcate3, Lisiane Dorneles de 
Lima, Marcus Roberto Goés Ferreira Costa4

Resumo

Objetivou-se quantifi car a contribuição da Faveleira (Cnidoscolus phyllacanthus 
(Mart.) Pax. et K. Hoffm), na dieta de ovinos em pastagem naturalizadas e 
sua infl uência sobre as características qualitativas e quantitativas da carne 
ovina no Sertão de Inhamuns, em Tauá, Ceará. Na avaliação da composição 
botânica da dieta foram utilizados cinco ovinos mestiços de Somalis com 
peso médio inicial de 39,6 ± 7,0 kg, castrados, com fístula ruminal. Para 
análise da composição da carne usou-se seis animais SPRD com peso 
médio inicial de 32 ± 3,28 kg. Todos os animais receberam água e mistura 
mineral ad libitum. O experimento foi conduzido no período de junho de 2015 
a fevereiro de 2016 em uma área com 56 espécies vegetais identifi cadas 
(32 herbáceas, 10 arbustivas e 15 arbóreas), pertencentes a 28 famílias, 
sendo maior número de Fabaceae, Poaceae e Euphorbiaceae. Na extrusa, 
observou-se principalmente as espécies, Prosopis julifl ora e C. phyllacanthus, 
apresentando as folhas como a fração mais consumida, seguida do colmo. 
Os animais apresentaram alta seletividade para C. phyllacanthus, na maior 
parte do período, seguido da P. juliflora. O peso ao abate, peso da carcaça 
vazia, rendimento verdadeiro e área de olho de lombo foram: 36,33 ± 3,31 
kg; 33,29 ± 2,71 kg; 59,38 ± 5,58% e 10,60 ± 2,34 cm2, respectivamente. Foi 

1Instituto Federal do Ceará - Campus Crateús; 2Universidade Federal de Viçosa - UFV; 
3Embrapa Caprinos e Ovinos; 4Instituto Federal do Ceará - Campus Crato, Autor para 
correspondência: jbtista@ifce.edu.br.
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observado a presença da Favela na dieta e que a carne dos animais estava 
dentro do padrão de aceitação do mercado consumidor.

Palavras-chave: índice de seletividade; Semiárido; desempenho animal.

Apoio
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Universidade Federal de Viçosa (UFV).
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Morcegos do Sertão Central 
de Pernambuco: o que um 
inventário de longo prazo 
em área de Caatinga stricto 
sensu pode nos indicar?
Iardley Cicero Gomes Varjão2,3, Leandro 
da Silva Oliveira2, Luiz Cezar Machado 
Pereira1,2, Patrícia Avello Nicola1,2,3

Resumo

Os morcegos das Caatingas abrigam cerca de 90 espécies, o que representa 
metade dos táxons registrados para o Brasil. Apesar da importância numérica 
e ecológica do grupo poucas áreas de Caatinga apresentam uma lista de 
espécies. Diante disso, este trabalho teve como objetivo inventariar a 
quiropterofauna do Sertão Central de Pernambuco, ao longo de seis anos 
de levantamento nesta área (fevereiro de 2012 a março de 2018). Com o 
uso de redes de neblina em diferentes tipos de habitats (áreas fl orestadas, 
afl oramentos e corpo hídrico) e buscas ativas, foi possível identifi car 25 
espécies, distribuídas em cinco famílias. A análise temporal demonstrou um 
incremento gradual na riqueza, com registro de 98% das espécies estimadas 
pelo Bootstrap. Os táxons mais representativos foram Myotis lavali, Trachops 

cirrhosus, Glossophaga soricina e Artibeus planirostris, ocorrendo em todos os 
habitats analisados. Os morcegos Promops nasutus, Eumops auripendulus, 
Cynomops planirostris e Lasiurus egregius só foram detectados por meio de 
busca ativa. As espécies Rhynchonycteris naso e o morcego pescador, Noctilio 

leporinus, tiveram apenas um registro, condicionado a corpos hídricos. Da 
mesma forma, Artibeus planirostris, Carollia perspicillata, Rhogeessa hussoni, 
Gardenerycteris crenulatum e Dyphylla ecaudata foram exclusivas de áreas 
fl orestadas, e Neoplatymops mattogrossensis dos afl oramentos rochosos. 
Vale ressaltar o registro de Lonchorhina aurita e Xeronycteris vieirai, ambas 
ameaçadas de extinção, sendo a última endêmica e de ocorrência restrita. 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco - Colegiado de Ciências Biológicas; 2Centro 
de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga; 3Programa de Pós-graduação Interdisciplinar 
em Ciências da Saúde e Biológicas, Autor para correspondência: iardleyvarjao@hotmail.com.
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Esses dados demonstram que para o conhecimento satisfatório da riqueza de 
morcegos na Caatinga é necessária a aplicação de diferentes métodos nos 
variados ambientes que constituem a paisagem heterogênea dessa região.

Palavras-chave: Quiróptros; riqueza; levantamento.

Apoio
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Mamíferos de médio e grande 
porte em áreas de Caatingas 
do Nordeste Setentrional
Jéssica Viviane Amorim Ferreira3, Iardley 
Cicero Gomes Varjão2,3, Leandro da 
Silva Oliveira, Patrícia Avello Nicola1,3

Resumo

Os mamíferos de médio e grande porte estão entre os representantes da fauna 
que mais sofrem com a degradação do habitat, onde essas modifi cações 
acabam causando a extinção local de várias espécies, impossibilitando o real 
conhecimento acerca de seus padrões de distribuição e uso do habitat. O 
referente trabalho traz informações de um levantamento ao longo de seis 
anos (de fevereiro de 2012 a março de 2018) em áreas de Caatinga do 
Nordeste Setentrional. Foram utilizados os métodos de armadilha fotográfi ca 
e buscas ativas. A aplicação dos métodos permitiu identifi car 17 espécies de 
mamíferos pertencentes a 13 famílias e seis ordens. Um conjunto de espécies 
amplamente distribuídas e generalistas foram os mais comuns, sendo estes: 
Cerdocyon thous, Conepatus amazonicus, Procyon cancrivorus e Mazama 

goazoubira. Contrastando com esses táxons, alguns elementos desse grupo 
apresentam registros esporádicos e associados à ambientes diferenciados. 
Os táxons Dasyprocta prymnolopha e Hydrochoerus hydrochaeris estiveram 
presentes em locais com extensas formações arenosas e corpos hídricos, 
respectivamente. Da mesma forma, Sapajus libidinosus, Puma concolor, 
Leopardus pardalis e Pecari tajacu foram restritos de formações mais 
arbóreas e contínuas, além de apresentar registros pontuais ao longo dos 
seis anos. Dos táxons registrados três são ameaçadas de extinção, sendo 
estes: P. concolor, P. yagouaroundi e L. tigrinus. Esses dados revelam que 
as áreas do Nordeste Setentrional abrigam importantes representantes da 
mastofauna, resguardando táxons ameaçados e de distribuição restrita, 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco - Colegiado de Ciências Biológicas; 2Centro 
de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga; 3Programa de Pós-graduação Interdisciplinar 
em Ciências da Saúde e Biológicas, Autor para correspondência: jessicavivianea.f@gmail.com.
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sendo importantes locais para implementação de medidas para conservação 
da Caatinga.  

Palavras-chave: mastofauna; distribuição; conservação.

Apoio
Ministério da Integração Nacional.
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Avaliação da razão sexual 
e aspectos reprodutivos 
de Thrichomys apereoides 
de acordo com a variação 
sazonal
Thais Leal Teixeira1, Vitoria Melo de Araújo1, 
Iardley Cícero Gomes Varjão2, Leandro da 
Silva Oliveira2, Patricia Avello Nicola1,2

Resumo

Thrichomys apereoides é um roedor equimídeoencontrado em ambientes 
xéricos e rochosos na Caatinga e Cerrado. Sua dinâmica populacional é 
afetada pela disponibilidade de recursos no ambiente. O objetivo desse estudo 
foi determinar aspectos da ecologia populacional básica de T. apereoides em 
uma área de Caatinga no município de Salgueiro (UTM24L 479261/9105714) 
durante o triênio de 2013-2016. Foram realizadas duas amostragens no 
período de seca e três no período chuvoso. Para a captura de T. apareoides 
utilizaram-se duas grades de capturas, cada uma composta por 100 armadilhas 
livetrap do tipo Sherman (7,5 x 9,0 x 23,5 cm) e Tomahawk (30 x 30 x 15 
cm), que permaneceram dispostas e iscadas por cinco dias consecutivos em 
cada amostragem. Para a análise da razão sexual, foi calculado o teste do 
qui-quadrado. Foram capturados 50 machos e 57 fêmeas de T. apareoides, 
não sendo constatado desvio da razão sexual durante o período estudado 
(X2=1.96; gl= 1; p=0.1615). Os maiores valores de capturas foram observados 
na estação seca com uma média de 45 indivíduos capturados para apenas 
5,6 na chuvosa. Dos espécimes capturados, 77% estavam em atividade 
reprodutiva na estação chuvosa e para o período de seca foi detectado 
um maior número de indivíduos juvenis ou subadultos (n = 39). Esse perfi l 
populacional e estratégia reprodutiva denotam que esta espécie sofre forte 
infl uencia da sazonalidade, ajustado seu período reprodutivo para o momento 
do ano em que a oferta de alimento é maior, a estação chuvosa.

Palavras-chave: Caatinga; mastofauna; rodentia.

Apoio
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Levantamento da fl ora apícola 
e das espécies de abelhas 
nativas do Cariri cearense

Samille de Lima Silva1, Murilo Rocha Pereira 
Junior1, Bianca Vilar de Almeida1, Samara 
Feitosa Oliveira2, Marta Maria de Almeida Souza1

Resumo

O estudo da fl ora apícola indica as fontes de alimento utilizadas pelas abelhas 
na coleta de néctar e de pólen e possibilita maximizar a utilização dos recursos 
naturais, tanto na implantação como na manutenção de pastos apícolas locais, 
em áreas de vegetação natural ou cultivada. O presente trabalho visa realizar 
o levantamento da fl ora apícola e abelhas sem ferrão no Semiárido do cariri 
cearense, com ênfase a Região Metropolitana do Cariri. Para a coleta das 
informações sobre as espécies de abelhas e da fl ora apícola, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com os meliponicultores. A identifi cação do 

material herborizado foi realizada por especialistas, comparações com exsicatas 

de herbário e/ou através de bibliografi a especializada. Foram levantadas cinco 

espécies de abelhas - Melipona subnitida, Melipona scutellaris, Scaptotrigona 

sp. Plebeia sp. e Frieseomelitta varia e coletadas oito espécies da fl ora apícola 
pertencentes a oito gêneros e distribuídas em seis famílias. Fabaceae foi a 
família que apresentou mais espécies. As espécies vegetais mais citadas foram 
Myrcia splendens (Sw.) DC., Spermacoce verticillata L. e Plathymenia reticulata 
Benth. e a espécie mais citada de abelha foi Scaptotrigona sp., sendo comum 
a criação desta entre os meliponicultores entrevistados. O conhecimento das 
plantas de uma região que fornecem pólen e/ou néctar para as abelhas é um 
passo importante para o estabelecimento de uma meliponicultura sustentável, 
como também, possibilita a identifi cação, preservação e multiplicação dessas 

espécies vegetais. Diante desse levantamento, é perceptível a defi ciência de 

estudos sobre fl ora apícola e abelhas nativas no Semiárido cearense.

Palavras-chave: meliponicultura; Semiárido; pasto apícola.
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Fenologia de espécies da 
fl ora apícola do Semiárido 
caririense, Nordeste, Brasil

Samille de Lima Silva1, Murilo Rocha 
Pereira Junior1, Maria de Oliveira 
Santos1, Julimery Gonçalves Ferreira 
Macedo2, Marta Maria de Almeida Souza 1

Resumo

O conhecimento detalhado das plantas e sua época de fl orescimento auxiliam 
na defi nição das espécies vegetais que fornecem alimentos para as abelhas 

em uma determinada região. Este trabalho teve com objetivo analisar a 

fenologia de espécies vegetais apícolas no semiárido caririense, Nordeste 

do Brasil. A pesquisa desenvolveu-se no bairro Granjeiro no município de 

Crato, Ceará, mensalmente no período de janeiro/2016 a dezembro/2017.Os 

padrões fenológicos foram acompanhados durante dois anos em espécies 

arbóreas que são consideradas apícolas. Cinco indivíduos de cada uma 

das espécies foram escolhidos para observar as fenofases de brotamento, 

fl oração, frutifi cação e queda foliar. O material coletado foi herborizado e 
identifi cado por comparação de exsicatas, bibliografi a especializada e análise 
de taxonomistas. Foram observadas 10 espécies distribuídas em 10 gêneros 
e seis famílias. Fabaceae foi a família mais expressiva com cinco espécies. 
O maior pico de fl oração foi observado no início da estação seca, entre julho 
e agosto, para os dois anos, com exceção de Mimosa caesalpiniifolia Benth., 
Libidibia ferrea (Mart.) L. P. Queiroz, Croton blanchetianus Baill., que fl oraram 
durante alguns meses da estação chuvosa, disponibilizando recursos fl orais 
fundamentais para as abelhas nativas. Antigonon leptopus Hook. & Arn. 
foi a única espécie que fl orou todos os meses do ano. As outras espécies 
observadas fl oresceram apenas na estação seca. A caatinga tem uma grande 
diversidade de gêneros e espécies vegetais que apresentam suas fl orações 
distribuídas durante todo o ano. Portanto, o conhecimento sobre as espécies 
botânicas de valor apícola e seus períodos de fl oração é determinante para o 
manejo adequado das colmeias.

Palavras-chave: calendário apícola; caatinga; manejo sustentável.
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Avaliar a relação entre a 
proporção e diversidade de 
tipos de habitat no entorno 
dos pomares de goiaba
Márcia Ferreira Neri, Daniela Pinheiro Bitencurti 
Ruiz Esparza

Resumo

O mapeamento dos habitats das abelhas na Caatinga próximos aos pomares 
de goiaba inseridos em um perímetro irrigado localizado entre duas cidades 
sergipanas, permite que haja um planejamento em busca de conservar estes 
habitats, que ao longo dos anos vem tendo um decréscimo em sua população. 
A partir disso, este trabalho teve como objetivo, quantifi car a proporção de 
agricultura e diversidade de tipos de hábitats para abelhas polinizadoras no 
entorno dos pomares de goiabeiras presentes nos municípios de Canindé 
de São Francisco e Poço Redondo, SE. Para relacionar a proporção e a 
diversidade dos tipos de habitas, foi realizado o mapeamento destes habitats 
utilizando técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, gerando 
índices métricos. Foram realizados mapeamentos através do uso de imagens 
de satélites manipuladas em Sistemas de Informação Geográfi cas e a 
interpretação visual destas, para a identifi cação e digitalização dos polígonos 
gerados que foram classifi cados, medidos e quantifi cados para identifi cação 
dos fragmentos que são potenciais para habitats de abelhas polinizadoras. 
A partir da classifi cação das imagens, foram calculados os índices métricos 
descritores da proporção e diversidade de tipos de habitat através do 
aplicativo Patch Analyst do ArgGis 10.2.1, sendo as métricas utilizadas a 
serem calculadas, CA, TLA, NumP, MPS MedPS,PSSD, PSCoV, TE, ED, 
MPE, MPAR, MSI, MSI, MSI, MPFD, AWMPFD. O resultado deste trabalho 
consiste no mapa de uso do solo com o mapeamento e estas métricas geradas 
forneceram informações sobre a riqueza das abelhas polinizadoras. Portanto, 
foi possível ter conhecimento dos habitats das abelhas polinizadoras

Palavras-chave: habitat; classifi cação; mapeamento.

Universidade Federal de Sergipe, m.neriaragao@gmail.com.



495 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Dormitórios de abelhas nati-
vas: um refúgio em meio à 
escuridão da Caatinga

Herbeson Ovidio de Jesus Martins1, Patricia Luiza 
de Oliveira-Rebouças2, Vinina Silva Ferreira1

Resumo

O “sleeping aggregation” é um comportamento apresentado por abelhas e 
vespas solitárias, que frequentemente se aglomeram na vegetação no fi nal 
do dia, sendo considerado como um estágio preliminar ao comportamento 
social. O intuito desse estudo foi descrever aspectos comportamentais de 
três espécies de abelhas nativas durante o período de inatividade, com ên-
fase para a espécie Centris xanthomelaena, uma espécie de abelha solitária 
endêmica do semiárido brasileiro e abundante em área de Caatinga. Durante 
16 dias consecutivos, em julho/2017, foram monitorados dormitórios de três 
espécies de abelhas, C. xanthomelaena, Centris aenea e Centris hyptidis, 
encontrados próximo aos sítios de nidifi cação em uma área restrita de Caa-
tinga no município de Petrolina, PE. Os machos das três espécies estudadas 
foram encontrados à noite sob os galhos secos de Mimosa tenuifl ora, frutos 
de Rhaphiodon echinus e fl ores de Waltheria indica. Além disso, também fo-
ram observadas fêmeas de C. xanthomelaena dormindo fora dos ninhos em 
galhos de M. tenuifl ora, sendo um comportamento raro para o grupo. Para 
essa espécie, machos e fêmeas podem compartilham os mesmos dormitórios 
e algumas vezes formam aglomerados mistos. A fi delidade aos dormitórios 
não foi observada para as espécies estudadas, entretanto, foi constada a 
fi delidade a área selecionada para passar a noite. Os resultados observados 
nesse trabalho corroboram com outros estudos já realizado com o gênero 
Centris. As informações inéditas sobre os aspectos comportamentais das três 
espécies obtidas nesse estudo contribuirão tanto para o entendimento des-
ses aspectos dentro do gênero Centris quanto para a conservação dos sítios 
utilizados como dormitórios.

Palavras-chave: abelha solitária; Centris; “sleeping aggregation”.

1Laboratório de Entomologia, Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Universidade 
do Estado da Bahia, DTCS III, Autor para correspondência: herbeson.bio@hotmail.com.
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Influência de fatores 
abióticos na escolha do 
substrato de nidificação 
de Centris xanthomelaena 
Moure e Castro 2001 (Hy-
menoptera: Centridini)

Mirelly Ferreira Tenório, Herbeson 
Ovidio de Jesus Martins, José Jorge 
Sousa Carvalho, Vinina Silva Ferreira

Resumo

A maioria das espécies de abelhas solitárias apresentam o hábito de nidifi car 
em solo. Um dos fatores limitantes na escolha dos sítios de nidifi cação é o 
local adequado que garanta a integridade da prole. Neste estudo analisamos 
a infl uência de fatores abióticos, como composição do solo e a exposição 
a luz solar nos sítios de nidifi cação, sob a escolha do substrato por Centris 

xanthomelaena, uma espécie de abelha solitária endêmica do Semiárido. 
Este estudo foi realizado numa área de caatinga do Campus de Ciências 
Agrárias da Univasf, Petrolina, PE. Para a caracterização do solo, amostras 
de cinco pontos de nidifi cação foram coletadas e analisadas. O tempo de 
exposição a luz solar de quatro ninhos foi acompanhado durante o mês de 
julho/2017. Todas as amostras de solo obtiveram alto teor de areia (92%), 
enquanto a porcentagem de silte e argila, juntos, não ultrapassou 15% da 
composição total. Quatro amostras foram classifi cadas como areia franca e 
uma como areia. O tempo de exposição a luz solar nos pontos selecionados 
pelas fêmeas para nidifi cação foi de 1 a 5 horas, enquanto os demais pontos 
dos barrancos estiveram expostos por mais de 9 horas. Os dados obtidos 
para C. xanthomelaena corroboram com estudos sobre outras espécies de 
abelhas solitárias que utilizam locais sombreados para a construção dos 
ninhos, todavia, este estudo traz informações inéditas sobre a composição 
do solo utilizado por C. xanthomelaena, contribuindo para o entendimento 
sobre a biologia de nidifi cação desta espécie.

Palavras-chave: abelhas solitárias; nidifi cação em solo; Caatinga.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Autor para correspondência: 
mirellytenorio77@gmail.com.
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Patrulhamento de machos 
de Centris (Paracentris) xan-
thomelaena Moure & Castro, 
2001 em área de Caatinga
Herbeson Ovidio de Jesus Martins1, Patricia 
Luiza de Oliveira-Rebouças2, Vashtir Rama-
lho dos Santos Braga1, Vinina Silva Ferreira1

Resumo

As táticas empregadas por machos durante o acasalamento têm sido estu-
dadas em diversos grupos de abelhas solitárias, sendo conhecidas algumas 
estratégias adotadas durante o patrulhamento em busca de fêmeas virgens. 
O objetivo do estudo foi identifi car as táticas empregadas por machos de 
Centris xanthomelaena, uma espécie de abelha solitária, coletora de óleos 
fl orais, endêmica do Semiárido brasileiro e que nidifi ca em solo. O estudo foi 
realizado em julho de 2017, em uma área de Caatinga stricto sensu, locali-
zada no Campus de Ciências Agrárias da Univasf, no município de Petrolina, 
PE. Para observação dos comportamentos, 15 machos foram capturados nos 
locais de patrulhamento, marcados no tórax com caneta atóxica e liberados 
em seguida, sendo esses monitorados durante todo o período de atividade de 
nidifi cação das fêmeas. Durante o período de observação, foram constatados 
dois comportamentos de patrulhamento por machos de C. xanthomelaena: I) 
patrulhamento nos locais de forrageamento de fêmeas e, II) patrulhamento 
de machos nos sítios de nidifi cação. O primeiro comportamento ocorreu com 
maior frequência, sendo verifi cado o intenso forrageio de machos em fl ores de 
Poincianella microphylla e Rhaphiodon echinus. O segundo comportamento 
ocorreu em baixa intensidade, sendo visualizado, ocasionalmente, tanto ma-
chos sobrevoando as entradas dos ninhos sem tocar o solo, quanto abordan-
do fêmeas que estavam nidifi cando. Os resultados obtidos corroboram com 
dados para outras espécies que apresentam ninhos dispersos, e emergência 
assincrônica de fêmeas. O presente estudo forneceu dados inéditos sobre 
táticas de patrulhamento empregado por machos de C. xanthomelaena, con-
tribuindo para o entendimento de aspectos reprodutivos do grupo.

Palavras-chave: abelha solitária; tática reprodutiva; Centridini.

1Laboratório de Entomologia, Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Departamento 
de Tecnologia e Ciências Sociais, Universidade do Estado da Bahia, herbeson.bio@hotmail.com.
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Ocorrência de Euglossa 
(Euglossa) nanomelanotri-
cha Nemésio, 2009 na 
Caatinga: implicações bio-
geográficas
José Augusto dos Santos Silva, Rubem Claúdio 
Simões Vieira, Allyne Mayalle Rodrigues Carvalho, 
Aparecida Clébia da Silva, Airton Torres Carvalho

Resumo

Abelhas da Tribo Euglossini são tipicamente de fl orestas tropicais úmidas, com 
registro somente de cinco espécies em áreas de terras baixas na Caatinga. 
Entretanto, com o avanço no conhecimento taxonômico do grupo e a descoberta 
da ocorrência de espécies em áreas de fl oresta ciliar do Rio São Francisco 
e em brejos de altitude sabe-se que a riqueza de espécies é maior do que 
se imaginava. Utilizando a metodologia proposta por Carvalho et al. (2012), 
armadilhas de garrafas com oito odores sintéticos (benzyl acetate, β-ionona, 

benzoato de benzilo, veratrol, cineol, skatol, vanilina, methyl salicylate) foram 

dispostos entre janeiro de 2017 e fevereiro de 2018 no Parque Estadual da 

Pimenteira, Serra Talhada, Pernambuco. Registramos a ocorrência de uma 

espécie ainda não relatada para áreas de terras baixas da Caatinga. Quatro 

indivíduos de Euglossa nanomelanotricha Nemésio, 2009 foram coletados 

em benzyl acetate. Registramos também Eulaema nigrita (n=42), Euglossa 

carolina (=E. cordata) (n=7) e Eufriesea nordestina (n=6). Reinterpretamos 

a identifi cação de 122 espécimes identifi cados como Euglossa melanotricha 

Moure, 1967 depositados em quatro coleções (UFMG, UFPB, Ufersa e 

UFRPE) e concluímos que os espécimes coletados no domínio Caatinga, são 

todos pertencentes à espécie Eug. nanomelanotricha. Todos apresentaram 

tamanho reduzido, coxim da perna média tripartido e forte coloração azul. Essa 

interpretação implica que Eug. melanotricha tenha ocorrência em áreas típicas 

de Cerrado e Eug. nanomelanotricha em áreas de Caatinga, brejos de altitude 

e Floresta Atlântica. Amplia-se a área de distribuição da espécie, descrita em 

Nemésio (2009).

Palavras-chave: Euglossini; biogeografi a; diversidade.

Apoio

Programa de Educação Tutorial - MEC (UFRPE).

Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada,  

dossantossilva.augusto@gmail.com.
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Morfometria de machos de 
Eulaema nigrita Lepeletier, 
1841, de duas fi tofi sionomias 
em Pernambuco e Rio Gran-
de do Norte
José Augusto dos Santos Silva, Marcos 
Vinicius Figueroa, Airton Torres Carvalho

Resumo

Euglossini é um grupo de abelhas solitárias e semissociais, que polinizam uma 
grande diversidade de plantas, e são importantes bioindicadores da qualidade 
ambiental. Muitas espécies apresentam variações populacionais em resposta 
as variações do ambiente, como por exemplo, Eulaema nigrita, que além 
de ter uma ampla distribuição, ocorre preferencialmente em áreas abertas e 
com infl uência antrópica, o que a torna um potencial modelo para estudos de 
impactos ambientais. Uma técnica bastante efi ciente na mensuração destas 

variações é a morfometria. Para o trabalho, foram selecionados 40 indivíduos 

machos de E. nigrita, coletados em áreas de Caatinga e de Floresta Atlântica 

em Pernambuco e Rio Grande do Norte, todos estão armazenados na 

coleção ASA da UFRPE/UAST. Com auxílio de um esteromicroscópio e uma 

objetiva micrométrica, foram feitas medições da distância inter-tegular, inter-

ocelar, entre os olhos compostos, entre os alvéolos antenares, comprimento 

do mesoescuto e clípeo, e área da tíbia posterior. Os dados obtidos foram 

submetidos a uma análise multivariada discriminante no programa BioStat©, 

e construído um diagrama da função. Através do gráfi co, foi possível notar 

uma sutil aglomeração dos grupos 1 (abelhas de mata atlântica) e 2 (abelhas 

de caatinga) em lados opostos do eixo, evidenciando um afastamento dos 

grupos, o que pode caracterizar um distanciamento morfológico em resposta 

as variações geográfi cas. As variáveis mais tendenciosas ao afastamento dos 

grupos foram o comprimento do clípeo e distância entre os olhos compostos.

Palavras-chave: variação populacional; Euglossini; morfometria.

Apoio

Programa de Educação Tutorial - MEC (UFRPE).

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Unidade Acadêmica de Serra Talhada 

(UAST), Autor para correspondência: dossantossilva.augusto@gmail.com.
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Apifauna associadas ao cul-
tivo irrigado de aceroleira 
(Malpighia emarginata DC.) 
no Vale do São Francisco 
(Brasil)
Thiago Francisco de Souza Carneiro Neto1, 
Kátia Maria Medeiros de Siqueira1, Raíra 
Carine Santana Silva2,3, Lúcia Helena Piedade 
Kiill3,4, Patricia Luiza Oliveira Rebouças 1,4

Resumo

As abelhas são importantes agentes bióticos para os agroecossitema, uma vez 
que esses insetos são os principais polinizadores da maioria das culturas de 
importância econômica. A aceroleira (Malpighia emarginata DC, Malpighiaceae) 
é uma cultura, onde a polinização feita por abelhas silvestres, garantem tanto 
o aumento da produtividade quanto na qualidade dos frutos. O objetivo desse 
estudo foi conhecer as espécies de abelhas associadas ao cultivo irrigado de 
acerola, em áreas do perímetro Petrolina, PE/Juazeiro, BA. As coletas das 
abelhas foram realizadas no período de novembro/2016 a fevereiro/2018, nas 
fl ores de aceroleira, com auxílio de rede entomológica, em caminhadas feitas 
ao longo das linhas de cultivo, entre 05h00 as 13h00, seguindo a metodologia 
de Sakagami. Um total de 199 indivíduos foram inventariados, pertencentes 
a 12 espécies de abelhas nativas. O gênero Centris representou 87% das 
abelhas desse estudo. Centris aenea e C. obsoleta foram espécies de abelhas 
dominantes e frequentes, juntas elas totalizaram 83% de todas as visitas as 
fl ores de aceroleira. Isso refl etiu em uma diversidade (H’= 1,24) relativamente 
baixa, onde havia um predomínio de visitas às fl ores por poucas espécies, 
gerando um índice de equitatividade (J’= 0,5) inferior ao recomendado (J’ 
>0,7). A restrição da polinização das fl ores de aceroleira pelas abelhas 
Centris contribui para o fortalecimento de ações que garantam a permanência 

1Universidade do Estado da Bahia (UNEB), DTCS III; 2Universidade de Pernambuco; 3Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA SEMIÁRIDO; 4Grupo de Pesquisa Ecologia, 
Conservação e Manejo da Entomofauna do Semiárido Nordestino (ECOMENTS), thiagofs_10@
hotmail.com.
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desses animais em áreas de cultivo através da preservação de seus sítios de 
nidifi cação e fontes de recursos fl orais (óleo, néctar e pólen) para a guilda das 
abelhas de óleo.

Palavras-chave: Centris; abelhas de óleo; Semiárido.

Apoio

Embrapa Semiárido e Universidade do Estado da Bahia.
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Efi ciência do extrato aquoso 
de nim (Azadirachta indica) 
em estágio de frutifi cação no 
controle de cupins hipógeos
Éverton Souza da Silva, Jucelho Dantas Cruz, 
Janete Jane Resende, Naiara Nascimento 
Campos, Viviane de Jesus Carneiro

Resumo

Azadirachta indica é uma árvore exótica com múltiplas aplicações, produção 
lenhosa, paisagismo e bioprospecção de bioinseticidas. O fácil cultivo e a 
busca por formas de manejo agrícola menos nocivos ao ambiente vem tor-
nando essa planta importante para agricultores da região semiárida. Apesar 
de sua efi ciência como inseticida já ter sido comprovada para várias pragas 
agrícolas, seus efeitos sobre cupins ainda são pouco conhecidos. Com este 
estudo, objetivou-se avaliar a efi cácia de diferentes concentrações do extrato 
aquoso de Nim em estágio de frutifi cação no controle de cupins hipógeos da 
Caatinga. Foram trituradas 50, 100 e 150g de folhas e frutos de Nim por litro 
de água, coada e postas em repouso por 24 horas. Cada concentração da 
solução foi considerada um tratamento. Torrões de ninhos de cupins medin-
do aproximadamente 27cm³ com colônias ativas foram borrifados e acomo-
dados em recipientes plásticos cobertos com tecido voil. O experimento foi 
realizado em Delineamento Inteiramente Casualizado com quatro repetições 
e três tratamentos, mais testemunha. Após 24 e 48 horas da aplicação (HAA) 
a efi ciência do produto foi avaliada através da contagem de insetos vivos e 
mortos. Não houve diferenças signifi cativas na mortalidade de cupins entre 
as diferentes concentrações com 24 HAA. Após 48 horas as concentrações 
50 e 150g apresentaram melhores resultados, ambos com 100% de mortali-
dade, tendo a concentração de 100g a efi ciência de 83,50 %. Conclui-se que 
o bioinseticida a base de nim constitui uma alternativa efi ciente para controle 
de cupins hipógeos na Caatinga.

Palavras-chave: Azadirachta indica; bioinseticida; controle de cupins.

Universidade Estadual de Feira de Santana, vetosouza2@gmail.com.
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Frequência de visitas por 
formigas em nectários ex-
trafl orais de Desmanthus 
pernambucanos (L.) Thell.

Rubem Cláudio Simões Vieira, José 
Augusto dos Santos Silva, Éricles Charles 
da Silva Melo, Airton Torres Carvalho

Resumo

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell., popularmente conhecida como 
jureminha, é uma planta de porte herbáceo ou subarbustivo, comum em 
áreas de Caatinga. Estudos recentes têm demostrado seu alto potencial 
como espécie forrageira, mas estudos sobre sua ecologia são inexistentes. A 
espécie apresenta nectários extrafl orais (NEF’s) na base da raque das folhas, 
o que a torna um bom modelo para estudos de interação animal-planta, uma 
vez que a presença dessas estruturas aumenta a quantidade de interações 
ecológicas no ecossistema. O objetivo do trabalho foi determinar a riqueza e a 
frequência de visitação de formigas nos NEF’s da espécie. Observações foram 
realizadas nos acessos do banco de germoplasma da Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada (UAST/UFRPE). Coletas e observações foram feitas entre 
janeiro e maio de 2018 a cada 10 minutos por hora, entre as 06h30min e 
17h30min. Formigas de duas espécies de Camponutus sp. (Fomicinae) foram 
observadas visitando os NEF’s. Houve atividade ao longo de todo o dia, mas a 
visitação diminui nos períodos mais quentes, atingindo seu pico por volta das 
16h30min. Interações antagonistas, embora pouco observadas, demostram 
que a presença de formigas desse agressivo gênero protege a planta. Essas 
duas espécies também já foram observadas dispersando sementes, o que 
demostra a importância da continuidade dos estudos dessa interação.

Palavras-chave: interação animal-planta; nectários extrafl orais; formigas 
visitantes.

Apoio

Programa de Educação Tutorial - MEC - (UFRPE).

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UFRPE/
UAST), rubemcla10@hotmail.com.
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Quanto mais, melhor: a 
complexidade ambiental 
infl uencia a diversidade de 

formigas de um fragmento 

de Caatinga?

Fellipe Alves Ozorio do Nascimento, Rita Kayla 
Costa de Sousa, Benoit Jean Bernard Jahyny

Resumo

Ambientes estruturalmente mais complexos fornecem maior diversidade de 
condições e recursos abrigando maior número de espécies por área quando 
comparados a ambientes mais simples. Assim, o trabalho pretendeu avaliar 
se a diversidade de formigas epigeicas é infl uenciada pela complexidade da 
vegetação (riqueza e abundância) em um fragmento de Caatinga no municí-
pio de Petrolina, PE. Para coleta das formigas e amostragem da complexi-
dade da vegetação foram alocadas dez parcelas de 0,1 ha (20x50m), distri-
buídas pelo fragmento de forma que comtemplasse toda a heterogeneidade 
da vegetação do fragmento (vegetação aberta e densa). As formigas foram 
coletadas com armadilhas de queda do tipo pitfall e o critério de inclusão da 
vegetação foi à medida de circunferência na altura do solo ≥ 5cm de diâmetro. 

A riqueza e abundância de formigas em resposta à complexidade da vegeta-

ção foi testada por meio de modelos lineares múltiplos em nível de signifi cân-

cia de 5%, e a similaridade entre as parcelas foi testada através da análise de 

agrupamento usando o índice de Bray-Curtis. Foram amostrados um total de 

1089 espécimes de formigas epigeicas classifi cadas em 11 morfoespécies, e 

875 espécimes vegetais distribuídas em 20 espécies. Não foram encontradas 

diferenças signifi cativas entre riqueza e abundância de formigas em respos-

ta a complexidade da vegetação (p≥ 0,05) em ambas áreas de vegetação 

aberta e densa. Entretanto, observamos formações de agrupamentos entre 

as comunidades de formigas que pode ser explicada pela proximidade de 

algumas parcelas ou pela presença de variáveis de micro hábitats existentes 

nessas áreas que não foram avaliados neste estudo.  

Palavras-chave: epigeicas; vegetação; similaridade.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Autor para correspondência: ozorio.fellipe@

gmail.com.
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Composição de formigas 
epigeicas (Hymenoptera: 
Formicidae) de um 
fragmento de Caatinga
Fellipe Alves Ozorio do Nascimento, Gabriel 
Luiz Celante da Silva, Rita Kayla Costa 
de Sousa, Benoit Jean Bernard Jahyny

Resumo

Embora as formigas sejam organismos pequenos elas apresentam marcante 
dominância numérica e ocupam uma ampla variedade de nichos disponíveis 
nos estratos fl orestais, sendo encontradas desde o dossel até os solos. Mas, 
particularmente é a mirmecofauna epigeica considerada como a mais rica, 
por apresentar grande variação ecológica e taxonômica. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a riqueza e abundância da mirmecofauna epigeica 
de um fragmento de Caatinga localizado no Campus de Ciências Agrárias da 
Univasf no município de Petrolina, PE. Para coleta de formigas foram alocadas 
10 parcelas de 0,1 ha cada (20x50m), distribuídas pelo fragmento de forma 
que comtemplasse toda a heterogeneidade da vegetação do fragmento. Em 
cada parcela foram instaladas armadilhas de queda do tipo pitfall distribuídas 
em dois transectos com cinco armadilhas cada, a uma distância mínima de 
10 metros entre si e permaneceram expostas por período de 48 horas. Ao 
total foram amostrados 1089 espécimes de formigas epigeicas, classifi cadas 

em 11 morfoespécies distribuídas em quatro subfamílias, dentre as quais, 

Myrmicinae foi a mais diversa com seis morfoespécies, seguida por Formicinae 

e Dolichoderinae ambas com duas morfoespécies cada e Ectatomminae com 

apenas uma morfoespécie. Com relação aos gêneros, Solenopsis com três 

morfoespécies e, Camponotus e Pheidole com duas morfoespécies cada, 

foram os mais diversifi cados. A composição da mirmecofauna observada neste 

estudo é semelhante em relação as subfamílias e gêneros de outros trabalhos 

na caatinga. Esses resultados podem ser justifi cados pela diversifi cação de 

hábitos alimentares, nidifi cação e ampla tolerância a colonização de áreas 

perturbadas por algumas espécies dos gêneros.

Palavras-chave: vegetação; Myrmicinae; diversidade.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Autor para correspondência: ozorio.fellipe@

gmail.com.
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Efeito de longo prazo do uso 
de coquetéis vegetais no 
cultivo do meloeiro sobre 
a densidade de esporos de 
fungos micorrízicos arbus-
culares
Geysa Carvalho Santos1, Vanderlise 
Giongo2, Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima 1

Resumo

A adoção de práticas de manejo do solo conservacionistas, como o uso de adu-
bação verde e suas formas de aplicação podem favorecer a produção de espo-
ros de fungos micorrízicos arbusculares (FMA).Com objetivo de avaliar o efeito 
de longo prazo da adubação verde no cultivo irrigado do meloeiro no semiárido 
sobre a densidade de esporos de FMA no solo, foi realizado um experimento de 
longo prazo, em condições de campo, com delineamento experimental de blocos 
ao acaso, com blocos contendo3 tipos de adubo verde (coquetel vegetal 1: 75% 
leguminosas + 25% não-leguminosas; coquetel vegetal 2: 25% leguminosas + 
75% não-leguminosas; vegetação espontânea) x 2 formas de aplicação da fi -
tomassa (deposição superfi cial; incorporação por revolvimento) e 4 repetições. 
Amostras de solo nas camadas de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-40 cm de profundidade 
foram coletadas para quantifi car esporos de FMA, extraídos por peneiramento 
úmido e centrifugação em solução de sacarose. Os dados de esporos foram ava-
liados por Anova e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05%). Em 
relação à adubação verde, a produção de esporos foi maior no tratamento com 
vegetação espontânea aplicada por deposição superfi cial, com valor médio igual 
a 78 esporos. Em relação à profundidade, verifi cou-se que a densidade de es-
poros foi maior na camada 0-5, e decresceu nas camadas inferiores. A produção 
de esporos de FMA foi favorecida pela adubação com vegetação espontânea, 
constituída de plantas da Caatinga, aplicada sem revolvimento, tal como usada 
no plantio direto.  

Palavras-chave: adubação verde; Cucumis melo; propágulos de FMA.

Apoio

Embrapa e Pibic/CNPq.
1Universidade de Pernambuco, campus- Petrolina; 2Embrapa Semiárido, Geyefran@gmail.com.
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Micorriza arbuscular em 
mangueiras cultivadas 
sob diferentes tipos de 
adubação verde

Virginia de Souza Pereira1, Regina Lúcia 
Félix de Aguiar Lima2, Vanderlise Giongo3

Resumo

 A simbiose micorrízica arbuscular (MA) pode favorecer o desenvolvimento 
das plantas e da estrutura do solo. A mangicultura praticada no Submédio do 
Vale do São Francisco, polo de produção e exportação, inclui o uso de adubos 
químicos. O uso de adubação verde pode favorecer as MA e seus benefícios 
nutricionais e ambientais. Com objetivo de avaliar o efeito de diferentes tipos 
de adubação verde no cultivo da mangueira sobre a colonização micorrízica, 
foi realizado estudo em experimento de campo com cultivo de manga no 
Semiárido, o qual foi implantado em 2009,tendo delineamento experimental 
de blocos ao acaso, com blocos contendo 3 tipos de adubo verde (coquetel 
vegetal com 75% leguminosas + 25% não leguminosas; coquetel vegetal com 
25% leguminosas + 75% não leguminosas; vegetação espontânea), aplicados 
por deposição na superfície do solo, com 4 repetições. Em 2017, no período 
de frutifi cação da cultura foram coletadas raízes, as quais foram coradas com 
azul de tripano para quantifi cação da porcentagem colonização micorrízica, 
feita pelo método de análise de segmentos. Os dados de colonização foram 
avaliados por Anova e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05%). 
Os diferentes tipos de adubação verde aplicados na cultura da manga não 
produziram diferença na colonização micorrízica das raízes, que apresentaram 
colonização total variando entre 55% e 59%; a colonização vesicular, entre 
18% e 26%, e a colonização arbuscular, entre 8% e 23%. A adubação verde 
com coquetéis vegetais e vegetação espontânea favoreceram de modo 
semelhante a simbiose micorrízica na cultura da manga.

Palavras-chave: semiárido; leguminosas; colonização.

Apoio

Embrapa.
1Universidade de Pernambuco (UPE); 2Universidade de Pernambuco (UPE); 3Embrapa 
Semiárido, virginiaspereira@yahoo.com.br.
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Micorriza arbuscular em pal-
ma forrageira no Semiárido 
sob manejo com água salina 
e esterco caprino   
Amélia de Macedo1, Diana Signor 
Deon2, Regina Lúcia Félix de Aguiar 
Lima3, Gherman Garcia Leal de Araujo2

Resumo

A palma forrageira é uma cactácea adaptada ao ambiente semiárido e tem 
alta produtividade de matéria seca. O manejo da palma no Semiárido usando 
recursos disponíveis para melhorar a produção incluem o uso de esterco 
caprino e irrigação com água salina, disponível no subsolo. Essas práticas 
podem afetar o desenvolvimento da simbiose micorrízica arbuscular (MA). 
Objetivou-se avaliar o efeito da irrigação com água salina e da adubação 
com esterco caprino sobre o grau de colonização micorrízica da palma 
forrrageira. Estudo feito em experimento de campo com palma forrageira, 
com delineamento experimental de blocos ao acaso, em esquema fatorial 
5x4, com 5 tratamentos de água salina (lâmina de água 0, 20, 40, 60 e 80%) 
e 4 tratamentos de adubação com esterco caprino (0, 15, 30 e 45 t ha-1), com 
quatro repetições. Amostras de raiz de palma foram coletadas, coradas com 
azul de tripano e colonização micorrízica foi determinada pelo método de 
análise de segmentos. Os dados obtidos foram avaliados por Anova e teste 
de Tuckey (5%). O uso de agua salina não afetou as MA. Os tratamentos sem 
adição de esterco e com adição do correspondente a 15 t ha-1 apresentaram 
maiores valores de colonização micorrízica (media entre 19 e 26%) e de 
colonização vesicular (media entre 6 e 12%). A irrigação com água salina não 
afetou a colonização micorrízica da palma. A ausência de esterco e a adição 
do correspondente a 15 t ha-1 favoreceram as MA.

Palavras-chave: micorriza arbuscular; palma forrageira; água salina.

1Discente/UPE; 2Embrapa Semiárido; 3Docente/UPE, ameliamacedo71@gmail.com.
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Riqueza de fungos micor-
rízicos arbusculares em cul-
turas armadilhas de solos de 
Caatinga arbustiva e arbórea 
localizadas no Submédio Vale 
do São Francisco
Lilian Araujo Rodrigues1, Adriana Mayumi 
Yano-Melo2, Danielle Karla Alves da Silva2

Resumo

A Caatinga, com clima semiárido e vegetação xerofítica, é um ambiente que abriga 
alta diversidade na microbiota do solo. Dentre esses organismos, destacam-se 
os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), que formam simbiose mutualista 
com as raízes vegetais. A identifi cação das espécies de FMA de amostras 
diretas do campo, geralmente, não é sufi ciente para conhecer toda a riqueza de 
um local, mostrando a importância de outros métodos, como a cultura armadilha 
para tornar a amostragem mais completa. Nesse sentido, o objetivo do trabalho 
foi determinar as espécies de FMA encontradas em cultura armadilha, em duas 
fi sionomias de Caatinga nativa: arbórea e arbustiva, localizadas em Petrolina, 
PE e Juazeiro, BA, respectivamente. Foram selecionadas duas áreas para cada 
fi sionomia vegetal, sendo coletadas oito amostras de solo em cada área em 
dois períodos (seco/chuvoso) totalizando 64 amostras. Culturas armadilhas 
foram mantidas por três meses em casa de vegetação, utilizando milho como 
hospedeiro. Ao fi nal do ciclo de multiplicação, os esporos foram extraídos do 
solo, contados, separados por morfotipos e montados em lâminas com PVLG 
e PVLG+Melzer para identifi cação das espécies de FMA. Ao todo 43 espécies 
de FMA foram recuperadas das amostras de cultura armadilha. A riqueza obtida 
pelas culturas armadilhas foi diferente entre os períodos e as áreas. Maior 
esporulação foi observada nas amostras de Caatinga arbórea, principalmente 
no período chuvoso. Sendo assim, o trabalho mostrou a importância do uso de 
culturas armadilhas como um método adicional nas pesquisas em campo para 
melhor acessar a diversidade de um local.

Palavras-chave: Glomeromycotina; Semiárido; diversidade.

Apoio

Capes, CNPq e Facepe.

1Universidade Federal de Pernambuco; 2Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
lilianrodriguesbio@gmail.com.
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Produção in vitro de auxinas 
por bactérias não rizobianas 
isoladas de nódulos de fei-
jão-caupi no Semiárido

Thaise Rosa da Silva1, Paula Sayanny Santos 
Souza2, João Marcos Rodrigues dos Santos2, Beatriz 
Rodrigues Carvalho2, Paulo Ivan Fernandes Júnior3

Resumo

A interação rizóbio-leguminosa tem um importante papel na ciclagem de 
nutrientes nos agroecossistemas. Com a caracterização polifásica de isolados, 
recentemente, verifi cou-se que muitas das bactérias encontradas nos nódulos 
radiculares são isolados não rizobianos. Essas bactérias podem auxiliar na 
promoção do crescimento das plantas por produzir substâncias reguladoras 
de crescimento vegetal, como auxinas. Apesar deste potencial, há poucos 
trabalhos abordando a capacidade de isolados não rizobianos em produzir estas 
substâncias. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a produção de auxinas 
por bactérias, não rizobianas isoladas dos nódulos do feijão-caupi. As bactérias 
avaliadas foram obtidas da Coleção de Microrganismos de Interesse Agrícola 
da Embrapa Semiárido. Para obter a quantifi cação de compostos indólicos as 
bactérias foram inoculadas em 5 mL de meio líquido, com/sem suplementação 
do triptofano, e incubadas sob agitação por 48 h e centrifugada. Uma alíquota de 
100 μL do sobrenadante foi adicionado em microplaca com 96 poços e sobre este 

100μL de reagente Salkowski, as amostras foram lidas em espectrofotômetro 

a 540 nm. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e 

comparação de médias por meio do teste de Scott-Knott (p>0,05) utilizando-

se o programa Sisvar 5.0. Os valores da produção do ácido indol acético, com 

o precursor variaram entre 46,54 μgmL-¹ a 112,45 μgmL-¹, para uma Lefsonia 

sp. e um Chryseobacterium sp., respectivamente. Os isolados considerados 

mais promissores foram os pertencentes ao gênero Chryseobacterium sendo 

este gênero indicado como o mais promissor para a promoção do crescimento 

vegetal por meio da produção de auxinas, dentre os avaliados neste estudo.

Palavras-chave: bactérias endofi ticas não rizobianas; ácido indol acético; 

inoculante.

Apoio

Facepe, Embrapa e CNPq.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Universidade de Pernambuco; 3Embrapa 
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Fungos micorrízicos arbus-
culares em plantios orgânico 
e convencional de videira 
(Vitis vinifera L. cv. Isabel) 
no Submédio São Francisco, 
Petrolina, PE

Heverton Vieira de Souza, Maíra Cristina 
Marcolino, Rosimeire morais cardeal 
simão, Cristhiane Maria Bazílio de Omena, 
Maryluce Albuquerque da Silva Campos

Resumo

Os FMA (fungos micorrízicos arbusculares) estão comumente presentes 
nos sistemas radiculares, variando, contudo, o grau de micotrofi smo e 
sua relação simbiótica com a planta hospedeira, garantindo benefícios 
mútuos, inclusive nutricionais como na Videira, sendo ainda um indicador de 
qualidade do solo, pois participa da manutenção dos ecossistemas. Objetiva-
se então, este estudo, avaliar os FMA presentes no solo em plantios orgânico 
e convencional de videira. Inicialmente coletou-se solo em três áreas: cultivo 
de videira orgânico, cultivo de videira convencional e área de Catinga nativa 
adjacente ao cultivo. A coleta constituiu de 15 amostras de solo e raízes, 
sendo 5 em cada área, que foram conduzidas e processadas para avaliação 
de FMA (densidade de esporos, percentagem de colonização micorrízica). 
Para obtenção dos esporos, 50g de solo foi submetido a peneiramento 
úmido seguido por centrifugação em água e sacarose. As raízes foram 
clarifi cadas (KOH 10%) e coradas com azul de trypan (0,05%). Os dados 
foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas por Tukey 
5%. Houve diferença estatística para densidade de esporos e colonização 
micorrízica. Os parâmetros relacionados aos FMA foram maiores nas 
áreas cultivadas diferindo estatisticamente da Caatinga. A percentagem de 
colonização micorrízica foi de 42%, 48% e 13% e a densidade de esporos em 

Universidade de Pernambuco, Autor para correspondência: heverton.tnd@gmail.com.
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50g de solo foi de 55, 71 e 28 nas áreas orgânica, convencional e Caatinga 
respectivamente. Conclui-se que a presença dos FMA na rizosfera de videira 
não divergiu entre as áreas de cultivo orgânico e convencional.

Palavras-chave: Glomeromycota; cultivo; Caatinga.
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Teste de indução de tole-
rância à seca sobre o cres-
cimento do tomate cereja 
(Solanum lycopersicum var. 
Cerasiforme) por bactérias 
rizosféricasnativas da Caa-
tinga
Leonardo Figueiredo Landim, Ricardo Miranda 
Maia Nunes, Adailson Feitoza de Jeusus Santos

Resumo

A Caatinga possui uma vegetação que apresenta tolerância aos períodos 
de seca, assim como, os microrganismos que estão associados. O objetivo 
desse trabalho foi avaliar o potencial de rizobactérias isoladas de cactáceas 
para mitigar os efeitos do estresse hídrico sobre cultura de tomate cereja. 
Após emergência as plantas foram inoculadas com diferentes estirpes de 
Bacillus sp. (P4.2, CF8.1 e PO6) e uma estirpe ainda não identifi cada. A 
inoculação foi realizada empregando-se 20 mL das respectivas suspensões 
bacterianas (DO 530 = 0.3). As plantas foram submetidas aos tratamentos: (I) 
rega padrão para a cultura, (II) inoculada e com defi cit hídrico (III) defi cit hídrico 
sem inoculação. Para os tratamentos com defi cit, após a inoculação, foram 
submetidas à redução progressiva da disponibilidade hídrica e em seguida 
suspensão total do fornecimento de água durante sete dias. Ao fi nal as plantas 
foram irrigadas e colhidas para análise do comprimento da raiz e parte aérea, 
massa seca da raiz e parte aérea, porcentagem de plantas vivas e teor de 
clorofi la A e B. Os dados foram analisados através da análise de variância e 
teste de Scott Knott a (0,5%) com o software Sisvar. O tratamento inoculado 
com Bacillus sp. PO6 apresentou os melhores resultados comparados aos 
demais isolados utilizados e equiparou-se signifi cativamente ao tratamento 
(I) rega padrão para cultura no comprimento da raiz e parte aérea e no 

Universidade do Estado da Bahia, landim598@gmail.com
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teor de clorofi la A e B. Portanto, o isolado Bacillus sp. PO6 pode auxiliar no 
crescimento de plantas de tomate cereja sob condições de defi cit hídrico.

Palavras-chave: rizobactérias; Caatinga; resistência.

Apoio

Laboratórios de Biotecnologia Microbiana e Microbiologia do Solo da Univer-
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Efeito de perturbações an-
trópicas na biomassa e ati-
vidade microbiana em solos 
da Caatinga
Vilma Maria dos Santos1, Lyssandra Maria da 
Hora Teti2, Araeska Carenna de Almeida Bezerra2, 
Indra Elena Costa Escobar2, Leonor Costa Maia2

Resumo

O Parque Nacional do Catimbau, localizado no estado de Pernambuco, constitui 
uma importante Unidade de Conservação da Caatinga. No entanto, sofre forte 
pressão antrópica, o que tem ocasionado à degradação do solo e a modifi cação 
da paisagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar o funcionamento microbiológico 
em solos da caatinga sob diferentes níveis de perturbação antrópica no Parque 
Nacional do Catimbau. Amostras de solo foram coletadas em função do nível de 
perturbação: avançada, moderada e sem perturbação. Para cada nível foram 
estabelecidas seis parcelas, retirando-se uma amostra composta por parcela. 
Avaliaram-se a partir dessas amostras: carbono da biomassa microbiana (CBM), 
respiração basal (C-CO2), quocientes metabólicos (qCO2) e microbiano (qMIC) 
e atividade enzimática (hidrólise do FDA e desidrogenase). Os dados foram 
submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 
(p<0,05). Para o CBM e qMIC maiores valores foram observados nas áreas sem 
perturbação e em perturbação moderada. No ambiente com perturbação avançada, 
o solo apresentou aumento signifi cativo da C-CO2 e qCO2, sugerindo que os 
microrganismos são metabolicamente pouco efi cientes gastando mais energia 
para manutenção do que para crescimento. Por outro lado, menores valores de 
qCO2 observados nos locais moderadamente perturbados e sem perturbação 
refl etem ambientes menos vulneráveis. A atividade de hidrólise do FDA apresentou 
menores valores no solo sem perturbação e a desidrogenase não variou entre os 
níveis de perturbação. Os resultados demonstram que a perturbação antrópica 
afeta fortemente o funcionamento microbiológico do solo tornando a biomassa 
microbiana menos efi ciente e menos estável em solos degradados.

Palavras-chave: Semiárido; microrganismos; distúrbios antropogênicos.

Apoio

Facepe e CNPq.
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Potencial de fungos e 
bactérias isolados do bio-
ma Caatinga: uma breve 
revisão de literatura
Halana Lirena Naoma Lima de Oliveira1, 
Karolayne Silva Souza2, Marcos Aurélio 
Santos da Costa1,2, Letícya Simone Melo dos 
Santos1,2, Matheus Carvalho Brito Leite1,2

Resumo

A Caatinga, um bioma concentrado no nordeste brasileiro, representa um 
sistema ambiental exclusivo do país que por suas características únicas 
tem sido cada vez mais estudada, revelando sua biodiversidade microbiana. 
O presente trabalho tem por objetivo agrupar indícios do potencial de 
produção de substâncias utilizadas na indústria e antimicrobianas a partir 
de microrganismos isolados deste bioma. Para esta revisão bibliográfi ca 
foram pesquisados e analisados periódicos, artigos, teses e dissertações 
publicados entre os anos de 2012 e 2017, utilizou-se base de dados: Scielo, 
NCBI, Portal Capes e Science Direct. Foram empregadas palavras-chave 
como Caatinga, compostos naturais, microrganismos e suas similares em 
inglês usadas isoladamente e em combinação. Após a aplicação dos critérios 
de inclusão e exclusão foram obtidos 12 trabalhos publicados em português 
e inglês. Foi constatada a produção de compostos como proteases, 
lipases, ácido hialurônico e ácido cítrico pelos microrganismos por meio de 
metodologias diversas que avaliaram mudanças no meio de cultura, assim 
como de substâncias antimicrobianas, confi rmadas através do teste do 
antagonismo e antibiograma e ainda seu uso na produção do etanol. Entre 
as bactérias isoladas, destacaram-se as actinobactérias, gram-negativas e 
gram-positivas, e entre os fungos analisados todos eram representantes do 
gênero Aspergillus. A partir das informações reunidas acerca do potencial de 
fungos e bactérias isolados, pode-se salientar a importância em se explorar 
microrganismos, principalmente os que vivem em condições extremas como 
as deste bioma, pois os mesmos podem apresentar vantagens sobre aqueles 
em condições comuns.

Palavras-chave: antimicrobiano; compostos naturais; microrganismos.

1Universidade Federal de Pernambuco; 2Faculdade Sete de Setembro, halanalirena@gmail.
com.
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Comunidade micorrízica 
em diferentes espécies de 
maracujazeiro cultivados 
na Caatinga
Aline Magalhães Passos1, Wellerson 
Kennie do Nascimento Macêdo2, Danielle 
Karla Alves da Silva2, Adriana Mayumi 
Yano-Melo2, Natoniel Franklin de Melo3

Resumo

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são simbiontes obrigatórios, 
cosmopolitas e compõem a microbiota edáfi ca, portanto, a composição 
de sua comunidade pode sofrer alterações em função da espécie vegetal 
cultivada. Objetivou-se caracterizar a comunidade de FMA presente em 
diferentes espécies de maracujazeiro (Passifl ora sp.) cultivados na Caatinga. 
A coleta de solo foi realizada no Banco Ativo de Germoplasma, localizado 
no Campo Experimental da Caatinga da Embrapa Semiárido, na rizosfera 
de seis espécies de maracujazeiros – Passifl ora edulis Sims, P. cincinnata 
Mast, P. setacea DC, P. subrotunda Mast., P. alata Curtis e P. luetzelburgii 
Harms. Foram coletadas quatro amostras compostas de solo em cada 
espécie vegetal. Os glomerosporos foram extraídos do solo, montados 
em lâmina e lamínula e identifi cados morfologicamente. A comunidade de 
FMA foi avaliada através das análises de permutação multivariada, espécie 
indicadora (teste de Monte Carlo, 5%) e escalonamento multidimensional 
não métrico (MDS). No total foram encontradas 14 espécies de FMA, dentre 
estas, Acaulospora scrobiculata, Ambispora appendicula e duas espécies 
de Glomus sp. ocorreram na rizosfera de todos as espécies de Passifl ora. 
Verifi ca-se que o número de espécies de FMA encontrado na rizosfera de 
maracujazeiro pode variar, encontrando-se 10 e 5 espécies, respectivamente 
em P. edulis e P. setacea, fato que pode contribuir para a formação de dois 
grupos distintos, conforme observado na análise de MDS. Nenhuma espécie 
de FMA foi considerada indicadora. As diferenças de comunidades de FMA 

1Universidade Estadual de Feira de Santana; 2Universidade Federal do Vale do São Francisco; 
3Embrapa Semiárido, alinepassos.amp@gmail.com.
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encontradas nas rizosferas de Passifl ora sp. indicam que modifi cações na 
comunidade local de FMA ocorrem em nível específi co.

Palavras-chave: FMA; Passifl ora; diversidade.
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Micorriza arbuscular em cul-
tivo de meloeiro no Semiári-
do sob adubação verde
Patricia Barbosa da Silva1, Vanderlise Gion-
go2, Regina Lúcia Félix de Aguiar Lima1

Resumo

A fertilização do solo com adubação verde favorece aspectos físicos, quími-
cos e biológicos. Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são componen-
tes biológicos importantes para o desenvolvimento das plantas. A cultura do 
melão tem importância socioeconômica no Vale do Submédio do São Fran-
cisco, a adubação verde nessa cultura pode favorecer a simbiose micorrízica. 
Para avaliar o efeito da adubação verde no cultivo do meloeiro irrigado sobre 
a colonização micorrízica e a densidade de esporos de FMA, foi realizado um 
experimento de campo com delineamento experimental de blocos ao aca-
so, cada bloco contendo 3 tipos de adubo verde (coquetel vegetal 1: 75% 
leguminosas + 25% não-leguminosas; coquetel vegetal 2: 25% leguminosas 
+ 75% não leguminosas; vegetação espontânea) X 2 formas de aplicação 
da fi tomassa (deposição superfi cial e incorporação por revolvimento) com 4 
repetições. Amostras de solo foram usadas para extração de esporos por 
peneiramento úmido e centrifugação em solução de sacarose. As raízes fo-
ram coradas com azul de tripano para avaliação da colonização. Os dados 
obtidos foram analisados por Anova e Tukey (5%).A colonização radicular 
variou entre 68% e 84%, não diferindo entre os tratamentos. A densidade de 
esporos de FMA (0-10 cm de profundidade) no tratamento de adubação com 
vegetação espontânea aplicada por deposição superfi cial (média 77,8) foi 
maior que nos demais tratamentos (médias entre 30 e 50). A adubação verde, 
seus tipos e formas de aplicação, favoreceram igualmente a micorrização do 
meloeiro. A produção de esporos foi favorecida pela adubação com vegeta-
ção espontânea aplicada por deposição.

Palavras-chave: sistemas de cultivo; simbiose micorrízica; sustentabilidade.

Apoio

Capes e Embrapa.
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Atividade antimicrobiana de 
fungos isolados do solo do 
Semiárido pernambucano

Maiara Adriano da Silva, Victória Souza Alves,Joana 
D’Arc Alves Leitão, Virginia Medeiros de Siqueira

Resumo

A crescente resistência bacteriana frente aos antimicrobianos intensifi ca a 
busca por novos fármacos, sendo os fungos uma importante fonte destes 
metabólitos bioativos. Este trabalho visou avaliar a atividade antibacteriana 
de fungos previamente isolados de solo da Unidade de Conservação 
Parque Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada, PE. A avaliação foi 
realizada seguindo a metodologia da técnica do bloco de gelose na qual 
20 isolados fúngicos foram cultivados em agar Sabouraud em placas de 
Petri a temperatura ambiente por 7 dias. Após este período, foram cortados 
discos das colônias (15 mm de diâmetro) e transferidos para a superfície do 
meio de cultura Agar Mueller Hington em placas de Petri semeadas com as 
bactérias Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae e Salmonella sp. Após 24 horas a atividade antibacteriana foi 
avaliada pela formação de halos de inibição os quais foram observados em 
oito isolados fúngicos, dos quais três apresentaram atividade contra E. coli 

e Salmonella. Bacillus subtilis foi a bactéria contra a qual um maior número 
de fungos testados mostrou atividade, totalizando sete, e com maior halo de 
inibição de 8,33 mm. Conclui-se que os fungos testados produzem compostos 
com atividade antibacteriana, e podem ser utilizados em experimentos futuros 
de bioprospecção.

Palavras-chave: antimicrobiano; microbiota do solo; Semiárido.
Apoio

UFRPE/UAST/LAPEMI Serra Talhada, PE – Brasil.

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada, maiara-
ad@hotmail.com.
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Colonização micorrízica 
e densidade de esporos 
de fungos micorrízicos 
arbusculares em plantas 
medicinais da Caatinga 
do Projeto de Irrigação 
Senador Nilo Coelho (N11)

João Cleme Ananias de Sousa Junior, Jhenyf 
Karoline de Araújo Silva, Maiane Rodrigues 
da Silva, Flavia Bezerra de Souza Melo, 
Maryluce Albuquerque da Silva Campos 

Resumo

O bioma Caatinga possui muitas espécies de importância medicinal, 
destacando-se a Aroeira do sertão [Myracrodruon urundeuva (Engler) Fr. 
Allemão] e a Amburana de cheiro [Amburana cearensis (Allemão) A. C. 
Smith]. Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) habitam a rizosfera das 
plantas, formando com estas associação simbiótica mutualística, gerando 
benefícios comprovados em plantas medicinais da Caatinga, no entanto, 
pouco se sabe sobre a presença de FMA nestas plantas em áreas de 
Caatinga. Este trabalho teve como objetivo avaliar a colonização micorrízica 
e a densidade de esporos de FMA na rizosfera de aroeira e de amburana 
em área de Caatinga localizada no projeto de irrigação Senador Nilo Coelho 
núcleo 11 (N-11), em Petrolina, Pe. Foram coletadas aleatoriamente, ao 
encontrar a planta, três amostras de raízes e solo de cada espécie vegetal 
no N-11, no período chuvoso. Foram avaliadas: densidade de esporos de 
FMA e percentagem de colonização micorrízica. Para extração de esporos, 
foi utilizada a técnica de peneiramento e centrifugação e os esporos contados 
em placa canaletada. A percentagem de colonização micorrízica foi avaliada 
pelo método de interseção de quadrantes após clarifi cação e coloração 
das raízes. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 
comparadas por Tukey 5%. Não houve diferença estatística para colonização 

Universidade de Pernambuco, Autor para correspondência: juniorcleme@hotmail.com.
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micorrízica, nem para densidade de esporos de FMA, embora, para ambos 
os parâmetros, maior quantidade foi apresentada nas amostras coletadas na 
rizosfera de amburana. Na rizosfera de amburana e de aroeira, nas condições 
e Caatinga estudadas, os FMA encontram-se de modo similar.

Palavras-chave: micorriza; plantas medicianais; Caatinga.
Apoio

CNPq.
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Potencial enzimático de fun-
gos do solo da unidade de 
conservação Parque Esta-
dual Mata da Pimenteira, 
Serra Talhada, PE
Joana D’arc Alves Leitão, Ariane Susan Santos 
Freires, Isnaelia Gonçalves Leite, Maria Andressa 
Nicacio de Lima4, Virgínia Medeiros de Siqueira

Resumo

Os fungos produzem naturalmente enzimas extracelulares para que possam 
conseguir degradar e absorver o seu alimento. Atualmente os estudos acerca do 
potencial da produção de enzimas pelos microrganismos tem se intensifi cado 
com o intuito de aprimorar processos industriais, além da sua utilização em 
vários processos biotecnológicos. Este trabalho objetivou avaliar o potencial 
enzimático de fungos isolados de solo da Unidade de Conservação Parque 
Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada, PE. Foram testados 33 isolados 
fúngicos para as enzimas protease, celulase e amilase. Para tal, os fungos 
foram previamente cultivados em meio ágar Sabouraud por 7 dias e, após 
este período, estes foram repicados em triplicata em placas de Petri contendo 
os meios de cultura com substrato específi co para a avaliação da produção 
de cada enzima, isto é, amido para amilase, carboximetilcelulose para 
celulase e gelatina para protease. Para cada teste foi determinado o índice 
enzimático (IE), que é a relação do diâmetro médio do halo de degradação 
do substrato e o diâmetro médio da colônia, medidos com o auxílio de um 
paquímetro. Como resultado, dos 33 isolados fúngicos, sete apresentaram 
atividade de protease, seis de celulase e 23 de amilase. Foram registrados 
índices máximos de atividade enzimática de 20,6 mm, 11,6 mm e 15 mm para 
amilase, protease e celulase, respectivamente, sendo considerados bons 
produtores. Diante dos resultados conclui-se que os fungos testados neste 
trabalho são bons produtores de enzimas (protease, celulase e amilase) e 
representam um potencial na exploração biotecnológica das mesmas.

Palavras-chave: bioprospecção; isolados fúngicos; Semiárido.

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada, PE, joana.
alves415@gmail.com..



524DOCUMENTOS 287

Fungos micorrízicos arbus-
culares em área salinizada 
no Projeto de Irrigação Se-
nador Nilo Coelho Núcleo 11 
(N11) em Petrolina, PE
Cledson Sandro Barros de Sá1,2,3, Victoria 
Galdino Ramos1,2, Antônio Marcos dos 
Santos1,3, Ricardo Kenji Shiosaki1, 
Maryluce Albuquerque da Silva Campos1,2,3

Resumo

Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são microrganismos simbiontes 
obrigatórios que formam simbiose com cerca de 95% das plantas terrestres. 
Estudos comprovam que a associação mutualística entre os FMA e as plantas 
trazem inúmeros benefícios, como tolerância a salinização. A salinização 
do solo ocorre em ambientes de clima árido ou semiárido, afetando o solo, 
as plantas e os microrganismos presentes na rizosfera, como os FMA. O 
objetivo deste trabalho foi identifi car as espécies de FMA em área salinizada 
no projeto de irrigação senador Nilo coelho (N11). Foram coletadas vinte 
amostras de solo na área salinizada e vinte na Caatinga adjacente, no período 
seco, sendo levadas a

o LACACSSF na UPE Campus Petrolina. Para obtenção dos glomerosporos 
foi realizado peneiramento úmido seguido de centrifugação, estes foram 
colocados em lâmina contendo PVLG ou PVLG+Melzer e cobertos com 
lamínula. As espécies encontradas na área salinizada foram: Ambispora 

appendicula, Gigaspora sp1, Glomus glomerulatum, Glomus macrocarpum, 
Tricispora sp. Na Caatinga foram encontradas: Acaulospora scrobiculata, 
Ambispora appendicula, Ambispora sp1, Gigaspora sp2, Glomus 

glomerulatum, Intraornatospora intraornata, Pacispora boliviana. Maior 
número de espécies foi encontrado na Caatinga (7), enquanto na área 
salinizada foi observado menor número de espécies (5), que pode ser 

1Universidade Estadual de Pernambuco; 2Laboratório de Culturas Agrícolas 
e Caatinga do Submédio São Francisco; 3Programa de Pós-Graduação em 
Ciência e Tecnologia Ambiental para o Semiárido, cledsonsandro23@gmail.com.
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refl exo do alto grau de salinidade (20 C.E.dSm-1). Apenas duas espécies (A. 

appendicula, G. glomerulatum) estavam presentes nas duas áreas coletadas. 

A salinidade afeta negativamente a diversidade de FMA, no entanto, mesmo 

em ambiente extremamente salino foi possível identifi car algumas espécies de 
FMA, reforçando a capacidade de tolerância destes organismos a ambientes 
degradados.

Palavras-chave: FMA; salinização; Caatinga.

Apoio

Facepe.
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Introdução de mudas de 
Mimosa tenuifl ora micorri-
zadas em área de Caatinga 
e seu efeito sobre a pro-
dução de propágulos de 
FMA no campo
Esther Novic Silva1, Danielle Karla Alves 
da Silva2, Maria Valdirene Leite Pedone-
Bonfi m3, Adriana Mayumi Yano-Melo2,4

Resumo

A inoculação com fungos micorrízicos arbusculares (FMA) é uma ferramenta 
utilizada para proporcionar aumento de produtividade em espécies vegetais 
de interesse econômico e recuperação de áreas degradadas. Os propágulos 
dos FMA podem ser infl uenciados pela introdução de inoculantesde FMA 
em campo. Neste sentido, o objetivo do estudo foi determinar o número de 
glomerosporos e o número mais provável (NMP) de propágulos infectivos 
de FMA após introdução de mudas de Mimosa tenuifl ora inoculadas em 
área de Caatinga. O experimento foi realizado em delineamento em blocos 
casualizados com três tratamentos de inoculação em seis repetições. Os 
tratamentos corresponderam às mudas inoculadas com Claroideoglomus 
etunicatum (CE), Gigaspora albida (GA) e sem inoculação (NI). A área de 
Caatinga nativa foi utilizada como controle. A coleta foi realizada seis meses 
após o transplantio das mudas para campo, fazendo-se amostragem das 
plantas individualmente, totalizando 42 amostras. Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey (5%). Não houve diferença signifi cativa entre os tratamentos e a área 

nativa quanto ao número de esporos. Em relação ao NMP, o tratamento com 

GA apresentou o menor valor de propágulos infectivos por cm3 de solo, 

enquanto que o tratamento CE apresentou a maior quantidade de propágulos. 

1Colegiado de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco; 
2Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Produção Vegetal Universidade Federal do 

Vale do São Francisco.; 3Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.; 4Colegiado 

de Zootecnia, Universidade Federal do Vale do São Francisco, esther.novic@gmail.com.



527 Anais do II Simpósio do Bioma Caatinga

Conclui-se que a introdução de mudas de M. tenuifl ora inoculadas com GA e 
CE infl uenciam o NMP de propágulos infectivos de FMA, evidenciando que 
estudos que avaliem o impacto dessa introdução devem ser estimulados para 
conhecimento dos efeitos dessa inoculação em longo prazo.

Palavras-chave: Caatinga; inoculação; Glomeromycota.

Apoio

Capes e Facepe.
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Fungos de solo de área 
preservada do Semiárido 
pernambucano como fonte 
de antimicrobianos
Victória Souza Alves, Maiara Adriano da Silva, 
Joana darc Alves Leitão, Virginia Medeiros de 
Siqueira

Resumo

O uso indiscriminado de antibióticos tem contribuído para a resistência de 
microrganismos frente a esses fármacos, havendo, consequentemente, uma 
busca por novas drogas, sendo os fungos considerados uma boa fonte desses 
compostos. Neste contexto, objetivou-se avaliar a atividade antimicrobiana de 
fungos previamente isolados de solo preservado na Unidade de Conservação 
Parque Estadual Mata da Pimenteira, Serra Talhada, PE. O trabalho foi 
realizado seguindo a metodologia da técnica do bloco de gelose na qual 21 
isolados fúngicos foram cultivados em ágar Sabouraud em placas de Petri a 
temperatura ambiente por 7 dias. Após este período foram cortados discos das 
colônias (10 mm de diâmetro) e transferidos para a superfície contendo meio 
de ágar Müller-Hinton, semeadas com as bactérias Staphylococcus aureus, 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Salmonella sp. 
Após 24 horas a atividade antibacteriana foi avaliada pela formação de halos 
de inibição. Como resultado, dos dez fungos testados, dois apresentaram 
atividade contra pelo menos uma bactéria teste. O isolado 08 (Aspergillus 
sp.) apresentou atividade contra S. aureus e Samonella sp., com halos de 
inibição de 1 mm e de 2,33 mm, respectivamente; o isolado 14 (Penicillium sp.) 
apresentou atividade contra S. aureus, E. coli e Salmonella sp., apresentando 
halos de inibição de 3 mm, 4,66 mm e 7,33 mm, respectivamente. Conclui-se 
que fungos de solo preservado do semiárido representam fontes de compostos 
antibacterianos, porém, há necessidade de testar outras condições, como 
por exemplo o uso de diferentes meios de cultura, visando uma melhoria na 
produção destes compostos.

Palavras-chave: antimicrobiano; Caatinga; biotecnologia.
Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE/UAST, vick_souza24@hotmail.com.
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Comunidade de fungos mi-
corrízicos arbusculares em 
dois genótipos de maracu-
jazeiro cultivados em dois 
campos experimentais na 
Caatinga
Wellerson Kennie do Nascimento Macêdo1, 
Aline Magalhães Passos2, Danielle Karla Alves 
da Silva1, Adriana Mayumi Yano-Melo1, Natoniel 
Franklin de Melo3

Resumo

Passifl ora edulisf. fl avicarpa (maracujá-amarelo) é a espécie de 
maracujazeiro mais cultivada no Brasil e a produção de seus frutos pode 
ser infl uenciada pelas propriedades do solo, que sofrem modifi cações com a 

ação dos microrganismos edáfi cos, dentre os quais se destacam os fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) que fornecem nutrientes às plantas em troca 

de fotoassimilados. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a comunidade 

de FMA em dois genótipos de maracujazeiro amarelo (Amarelo Gigante e Sol 

do Cerrado), cultivados nos campos experimentais Caatinga e Bebedouro 

da Embrapa Semiárido em Petrolina, PE. Foram coletadas amostras de solo 

rizosféricodos dois genótipos em ambas áreas experimentais, os glomerosporos 

foram extraídos, quantifi cados e identifi cados morfologicamente. Os dados 

referentes ao número de glomerosporos foram analisados em DIC sob 

arranjo fatorial de dois genótipos de maracujazeiro x dois locais, sendo 

submetidos à análise estatística e teste de Tukey a 5% de probabilidade. A 

comunidade de FMA foi caracterizada utilizando o índice de diversidade de 

Margalef e Shannon, índice de equitabilidade de Pielou, riqueza das espécies 

e a dominância. Para número de glomerosporos houve diferença signifi cativa 

entre os dois locais de cultivo, tendo a área experimental da Caatinga 

maior número de esporos. Com relação aos índices ecológicos, apenas a 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Universidade Estadual de Feira de Santana; 
3Embrapa Semiárido, wellerson.nascimento@hotmail.com.
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riqueza de espécies apresentou efeito signifi cativo do local, com o campo 
experimental da Caatinga apresentando maior riqueza. As propriedades do 
solo da área experimental da Caatinga infl uenciam diretamente no número de 
glomerosporos, bem como na riqueza de espécies, independentemente dos 
genótipos de maracujazeiro estudados.

Palavras-chave: FMA; Índices ecológicos; Passifl ora edulis.

Apoio
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Nematofauna na rizosfera 
de plantas medicinais da 
Caatinga do Projeto de Irri-
gação Senador Nilo Coelho 
(N11)
João Cleme Ananias de Sousa Junior, 
Miriela da Silva Vitor, Flávia Rafaela Lins 
e Silva, Flavia Bezerra de Souza Melo, 
Maryluce Albuquerque da Silva Campos 

Resumo

Estudos com plantas medicinais da Caatinga têm aumentado, com destaque para 
aroeira-do-sertão [Myracrodruon urundeuva (Engler) Fr. Allemão] e amburana-
de-cheiro [Amburana cearensis (Allemão) A. C. Smith]. Os nematoides fazem 
parte da microfauna do solo, participando da ciclagem de nutrientes, desta 
forma são importantes para a manutenção do solo, sendo encontrados em 
diversos ambientes, próximo à rizosfera. Na Caatinga pouco se sabe sobre 
estes organismos. O objetivo deste trabalhofoi avaliar a nematofauna presente 
na rizosfera de aroeira-do-sertão e amburana-de-cheiro localizadas na Caatinga 
no projeto de irrigação Senador Nilo Coelho Núcleo 11 (N11) em Petrolina, PE. 
Foram coletadas aleatoriamente amostras de solo em três plantas de cada 
espécie vegetal no N11, em período chuvoso. Para extração de nematóides, 
foi utilizado a técnica de peneiramento e centrifugação. Os nematoides 
foram quantifi cados de acordo com os grupos trófi cos (fungívoros, onívoros, 
carnívoros, gêneros de fi tonematóides). Os dados foram submetidos a análise 
de variância e as médias comparadas por Tukey 5%. Houve maior quantidade 
de bacteríovoros e do fi tonematoide Meloidogyne no solo coletado da rizosfera 
da amburana, sendo observado 190, 56 bacteríovoros e 17, 0 Meloidogyne 
na rizosfera de amburana e aroeira, respectivamente. Maior quantidade de 
fungívoros e do fi tonematoide Rotylenchus foi encontrado na rizosfera da 
aroeira, sendo observado 42, 7 fungívoros e 21, 0 Rotylenchus na rizosfera de 
aroeira e amburana, respectivamente. Portanto, mesmo com o solo da Caatinga 
apresentando baixa oferta de água, possui uma biota de nematoides signifi cativa 
e diferente em relação ao local coletado.

Palavras-chave: namatoides; solo; Caatinga.
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Nematofauna em área sali-
nizada no Projeto de Irrigação 
Senador Nilo Coelho Núcleo 
11 (N11) em Petrolina, PE
Cledson Sandro Barros de Sá1,2,3, Maria 
Adjanara Alves do Bonfi m1,2, Antônio Marcos 
dos Santos1,3, Ricardo Kenji Shiosaki1, 
Maryluce Albuquerque da Silva Campos1,2,3

Resumo

Nematoides são animais de corpo vermiforme encontrados em diversos 
ambientes, sendo amplamente distribuídos nos ecossistemas. Alguns são 
parasitas de plantas ou de animais, causando danos na agricultura e na saúde 
pública, enquanto outros são classifi cados como de vida livre, apresentando 
papel importante no solo, pois fazem parte da cadeia trófi ca, podendo 
assim ser usados como indicadores da qualidade do solo. O processo de 
salinização do solo ocorre pelo acúmulo de sais solúveis na superfície do 
solo, tais como o NaCl. Esse processo, além do solo, afeta também as plantas 
e os microrganismos presentes naquele ambiente. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a nematofauna do solo da área salinizada no projeto de 
irrigação Senador Nilo Coelho núcleo 11. Foram coletadas vinte amostras de 
solo na área salinizada e vinte amostras na Caatinga adjacente, no período 
seco. As amostras foram levadas para o LACACSSF na UPE Campus 
Petrolina para extração dos nematoides do solo por peneiramento úmido e 
centrifugação. Os nematoides foram quantifi cados em microscópio de acordo 
com os grupos trófi cos (bacteríovoros, fungívoros, onívoros, carnívoros e 
gêneros de fi tonematoides). Os dados foram analisados utilizando Tukey 5%. 
Houve diferença estatística em relação aos parâmetros avaliados. No solo 
salinizado foi encontrado apenas pouquíssimos bacteríovos, enquanto na 
Caatinga adjacente foram encontrados maior quantidade de bacteríovoros, 
fungívoros, onívoros e os fi tonematoides: Helicotylenchus, Criconemella e 
Hemicycliophora, diferindo estatisticamente da área salinizada. Em ambas 

1Universidade de Pernambuco; 2Laboratório de Culturas Agrícolas e Caatinga do Submédio 
São Francisco; 3Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental para o 
Semiárido, cledsonsandro23@gmail.com
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as áreas não foram encontrados nematoides carnívoros. Conclui-se que a 
salinização reduz drasticamente a população de nematoides.

Palavras-chave: nematoides; salinização; Caatinga.
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Atividade larvicida de solu-
ções contendo conídios do 
Metarhizium anisopliae e 
óleo essencial de Commi-
phora lepthophloeos frente 
a Aedes aegyti
João Victor de Oliveira Alves, Larissa Gomes 
de Arruda, Alexandre Gomes da Silva, Marcia 
Vanusa da Silva, Maria Tereza dos Santos Correia 

Resumo

O Aedes aegypti é uma espécie de mosquito presente no ambiente domiciliar 
e altamente antropofílica, sendo o vetor mais efi ciente na transmissão do vírus 
da dengue. O objetivo desse estudo foi avaliar a suscetibilidade das larvas 
do Aedes aegyti contra soluções contendo óleo essencial da Commiphora 

lepthophloeos (imbirana) planta nativa da Caatinga e conídios do Metarhizium 

anisopliae. A atividade larvicida das soluções contendo óleo essencial e conídios 
foram avaliadas utilizando-se uma adaptação do método recomendado pela 
OMS 2012 e Navarro et al. (2013). Os testes foram realizados em triplicada 
utilizando-se 20 larvas, no 3° instar do desenvolvimento, separadas em um 
béquer contendo a solução das formulações a ser testada. Foram produzidas 
10 soluções, 3 possuíam apenas o óleo essencial de C. lepthophloeos nas 
concentrações 100; 50 e 25 ppm, 3 soluções de conídios do M. anisopliae 
(1x109, 1x107 e 1x105), 3 soluções com 100 ppm de óleo essencial e 1x109, 
1x107 e 1x105 de conídios e 1 solução controle de tween 80 a 0,01%. Nos 
ensaios larvicidas do OE de C. leptopholoes obtivemos a menor taxa de 
sobrevivência na concentração de 100 ppm com 50%, 85% em 50 ppm e 
100% em 25 ppm. No ensaio com os conídios do M. anisopliae a solução na 
concentração 1x107 obtivemos apenas 10% de sobrevivência das larvas em 
48 horas de exposição. Nos testes com soluções formuladas com 1x107 de 
conídios do M. anisopliae e 100 ppm do OE de C. lepthopholoes apresentou 

Departamento de Bioquímica, Universidade Federal de Pernambuco, jv-bio@hotmail.com.
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uma taxa de sobrevivência de 40% nas primeiras 24 horas, sendo o melhor 
resultado de todos os tratamentos. Concluímos que soluções contendo 
conídios do M. anisopliaee óleo essencial da C. lepthophloeos associados 
são mais efi cientes para controle de larvas do mosquito A. aegypti.

Palavras-chave: entomopatogênicos; umburana-de-cambão; controle de 
insetos.

Apoio
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Atividade antimicrobiana de 
extratos de plantas nativas 
do Semiárido brasileiro so-
bre Botrytis cinerea Pers: 
FR.
Raquel Maria da Silva1, Wemerson Silva dos 
Santos 1, Kedma Maria Silva Pinto1, Maria 
Isabel Mendes Guerra Marques Cortez2

Resumo

A utilização de extratos vegetais é considerada uma alternativa no mane-
jo de doenças de plantas, caracterizando-se como uma tecnologia de baixo 
impacto ambiental. O fungo Botrytis cinerea é o agente causal da podridão 
cinzenta em vários frutos e responsável por grandes perdas em pós-colheita 
difi cultando o manejo. O trabalho objetivou determinar a concentração míni-
ma inibitória e letal de extratos vegetais sobre B. cinerea. Para preparação 
dos extratos foram coletadas folhas de Angico (Anadenanthera macrocarpa 

Benth.), mulungú (Erythrina velutina Willd.) e umbuzeiro (Spondias tuberosa 

L.), que foram lavadas, secas em estufa até obtenção de peso constante 
e trituradas em moinho com uma peneira de 2mm para obtenção do pó. A 
extração foi realizada com etanol (90%) através da imersão por 24 horas, na 
proporção de 1:3, o extrato obtido a partir da evaporação total do solvente em 
evaporador rotativo. A avaliação da atividade antifúngica in vitro foi realizada 
por meio do método da macrodiluição em meio de cultura RPMI, utilizando 
8 concentrações dos extratos (1; 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,01562; 
0,007812μg/mL). Determinando-se a menor concentração de extratos vege-

tais que inibiu o crescimento do fungo ou a que lhe foi letal, como testemunha 

foi utilizado Anfotericina e controle positivo (com o patógeno e sem tratamen-

tos) e negativo (apenas contendo o meio de cultura RPMI). Os extratos de 

angico e mulungú inibiram o crescimento e ainda foram letais a B. cinerea na 

concentração mínima de 0,125 μg/mL e o umbuzeiro na concentração 

0,25 μg/mL.   

Palavras-chave: controle alternativo; macrodiluição; atividade antifúngica.

1 Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE; Unidade Acadêmica De Garanhuns - 

UAG; 2 Universidade De Trás Os Montes E Alto Douro- UTAD, raquel.maria18@hotmail.com.
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Liquens crostosos no 
Parque Estadual Mata da 
Pimenteira, Serra Talhada, 
PE
Edvaneide Leandro de Lima Nascimento1, Leonor 
Costa Maia1, Marcela Eugenia da Silva Cáceres2

Resumo

O Parque Estadual Mata da Pimenteira (PEMP), é considerado uma 
Unidade de Conservação (UC) de extrema importância para conservação 
da biodiversidade. Localizado na cidade de Serra Talhada está inserido no 
domínio da Bacia Hidrográfi ca do São Francisco. Nesta UC há uma área 
de 300 ha de Caatinga arbórea que apresenta alto endemismo e grande 
diversidade de fl ora e fauna, porém não há estudos relativos aos Ascomycotas 
liquenizados. Foram realizadas duas coletas utilizando o método não 
quantitativo oportunista no maior número de árvores possíveis, seguindo 
as trilhas pré-existentes na mata. Os talos liquênicos foram coletados 
usando-se faca e martelo, acomodados em sacos de papel, e levados ao 
Departamento de Micologia da UFPE. Posteriormente foram prensados, 
secos e transferidos para cartões de papel (exsicatas), registrando-se todas 
as informações pertinentes, e colocados em freezer à -20 °C por 7 dias, para 
eliminar insetos. Foram registradas 36 espécies de liquens crostosos no 
PEMP. Os liquens pertenciam a 11 famílias e 22 gêneros. Trypetheliaceae 
teve o maior número de espécies registradas pertencentes aos gêneros: 
Bogoriella (2), Constrictolumina (2), Dictyomeridium (2) e Polymeridium (3). 
Em Strigulaceae registrou-se Strigula amphora Aptroot & Lücking conhecida 
apenas para a Costa Rica constituindo-se um novo registro para a América do 
Sul. Concluímos que apesar do número de espécies ser relativamente baixo 
quando comparado a outras áreas de Caatinga é necessário continuar o 
levantamento de liquens nesta UC que apresenta características interessantes 
como árvores de grande porte com cascas que caem em curto tempo.

Palavras-chave: Caatinga; Trypetheliaceae; Ascomycota liquenizado.

Apoio
Capes, CNPq e CPRQ.
1Universidade Federal de Pernambuco; 2Universidade Federal de Sergipe, 
edvaneideleandrodelima@gmail.com.
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Efeito da regeneração es-
pontânea no carbono da 
biomassa e na respiração 
microbiana em solos de 
Caatinga com diferentes ida-
des de sucessão no Parque 
Nacional do Catimbau, PE

Indra Elena Costa Escobar, Jailma Alves 
da Silva, Gabriel Leite de Miranda, Joana 
Suassuna da Nóbrega Veras, Leonor Costa Maia

Resumo

Mudanças no carbono da biomassa microbiana (CBM) e na taxa de respiração 
(RES), dos microrganismos em ambientes em processo de recuperação 
podem indicar o estado de reabilitação das áreas em resposta ao processo 
de regeneração. O objetivo deste trabalho foi avaliar mudanças no CBM, RES 
e quociente microbiano (qCO2) em solos de áreas de Caatinga em diferentes 
estágios sucessionais no Parque Nacional do Catimbau, determinando o 
efeito do tempo de regeneração no restabelecimento dessas propriedades. 
Os dados foram avaliados utilizando-se a análise de variância e comparados 
pelo teste de Tukey a 5%. Os solos foram coletados em áreas com idades entre 
4 e 70 anos: Regeneração inicial, Regeneração intermediária e Regeneração 
tardia, como referência foi utilizada uma área de Caatinga natural. Não foram 
encontradas diferenças signifi cativas entre as áreas com relação ao CBM. 
A menor atividade respiratória e o menor qCO2 foram registrados na VN 
indicando um melhor aproveitamento do carbono pela biomassa microbiana 
nesse solo. Em fl orestas naturais, a ciclagem de C e de outros nutrientes 
acontece de forma mais dinâmica e equilibrada, enquanto as quantidades 
e a diversidade dos compostos de C utilizados pelos microrganismos como 
fontes de energia são reduzidas após a retirada da fl oresta, afetando os 

Universidade Federal de Pernambuco, indraescobar@gmail.com.
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processos mediados pela microbiota. No entanto nas áreas avaliadas, as 
mudanças nas propriedades do solo não parecem estar diretamente ligadas 
às idades dos locais avaliados, uma vez que não é possível observar um 
padrão de variação nos parâmetros que justifi que os tempos de regeneração 
como preditores dessas mudanças.

Palavras-chave: fumigação-extração; qualidade do solo; recuperação.

Apoio

Facepe e CNPq.
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Seleção de leveduras na-
tivas da Caatinga com po-
tencial para fermentação
Ricardo Miranda Maia Nunes, Vanessa 
Ferreira Caldeira, Leonardo Figueiredo 
Landim, Adailson Feitoza de Jesus Santos

Resumo

As leveduras fermentadoras ajudam a impulsionar o setor sulcroalcooleiro e 
alimentício no Brasil, convertendo açúcares em álcool através da fermentação 
alcóolica. Os frutos nativos da caatinga apresentam potencial para o 
desenvolvimento de novos produtos, entre eles bebidas fermentadas. O objetivo 
deste trabalho foi isolar e selecionar leveduras de frutos nativos da caatinga 
com potencial para processos fermentativos. Foram coletados frutos como 
umbu, caju, licuri, mandacaru e maracujá da caatinga, todos em decomposição. 
As amostras foram processadas com água peptonada e diluídas. Em seguida 
100μL do material processado foi transferido para placas de Petri contendo 

meio YP e incubadas a 30º C até o crescimento e desenvolvimento de colônias. 

As colônias foram isoladas e purifi cadas em meio contendo antibióticos. Foram 

analisadas características macro e microscópicas de cada isolado para atestar 

a purifi cação do processo. Os isolados foram testados quanto a capacidade 

fermentativa utilizando diferentes fontes de carbono (glicose, sacarose, 

maltose e frutose), crescimento em diferentes temperaturas (25°C, 30°C, 

37°C, 45ºC e 50°C) e teste de fl oculação. Foram selecionados 56 isolados, dos 

quais MAD17, MAR11, UMB08, tiveram maior capacidade fermentativa com as 

fontes de carbono testadas, exceto para maltose, que apresentou resultados 

negativos em todos os isolados. Para o teste de tolerância a temperatura, o 

isolado MAR11 apresentou crescimento em todas as temperaturas, o teste de 

fl oculação todos os 56 isolados apresentaram resultados positivos. O isolado 

MAR11 foi o que apresentou melhores resultados em todos os testes e poderá 

ser testado em processos fermentativos.   

Palavras-chave: leveduras; fermentação; inovação.

Apoio

Laboratórios de Biotecnologia de microrganismos e Microbiologia do solo – 

Universidade do Estado da Bahia – Bolsas Picin e CNPq.

Universidade do Estado da Bahia, Campus III, Departamento de Tecnologia e Ciências, 

ricardonunes.12@hotmail.com.
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Isolamento de leveduras 
de importância industrial 
a partir de frutos de umbu
Jéssica Alves de Gois, Marcos Vinicius 
Figueroa, Hélio Fernandes de Melo

Resumo

O isolamento de microrganismos desempenha um papel importante na 
busca por novas fontes de produtos naturais bioativos, como antibióticos e 
enzimas, aplicados na indústria alimentícia, farmacêutica e na agricultura. As 
leveduras apresentam grande potencial biotecnológico, com destaque para 
Saccharomyces cerevisiae, que é aplicada na produção de bebidas, etanol 
e vetores de genes para modifi car geneticamente organismos. Spondias 

tuberosa Arruda (umbuzeiro) é uma árvore frutífera nativa da caatinga que 
demonstra destaque na economia local, seus frutos maduros podem ser fonte 
de leveduras selvagens com potencial fermentativo e aplicação industrial. 
Objetivou-se neste trabalho isolar leveduras selvagens com potencial 
fermentativo e tolerantes a elevadas temperaturas, condições osmóticas 
extremas e altas concentrações de etanol, representando estresses 
enfrentados nos processos industriais. Foram coletados frutos, em estágios 
avançados de amadurecimento, no campus da UFRPE-UAST e na trilha de 
polinizadores, próximo ao Parque Estadual Mata da Pimenteira (Serra Talhada, 
PE). Em seguida, foram semeadas, por esgotamento, em Agar YEPD (Extrato 
de levedura 1,0%, peptona 2,0%, glicose 2,0%) acrescido de cloranfenicol. 
Posteriormente, incubadas em estufa (BOD) a 25º C por 72 horas. Após o 
crescimento, as amostras foram repicadas para tubos de ensaio com Agar 
YEPD inclinado, obtendo-se, até agora, 19 isolados. Exames microscópicos 
mostraram que todos são leveduras de brotamento com células ovoides, 
colônias cremes, lisas e com textura butirosa, semelhante a S. cerevisiae. 
Dessa forma, consideramos S. tuberosa uma fonte natural de leveduras 
selvagens, que deverão ser analisadas quanto a sua capacidade fermentativa 
e identifi cadas para saber se são linhagens selvagens de Saccharomyces.

Palavras-chave: biotecnologia; microbiota; fermentação.

Universidade Federal Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de Serra Talhada,  gois.
jaufrpe@outlook.com.
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Caracterização da microe-
mulsão e do óleo da semente 
do licuri (Syagrus coronata)
Simone de Santana de Oliveira, Paloma Maria 
da Silva, Maria Tereza dos Santos Correia

Resumo

A planta denominada popularmente de licuri (Syagrus coronata) tem várias 
atividades biológicas comprovadas pelo conhecimento popular, bem como 
por estudos científi cos publicados em revistas internacionais. Os potenciais 
biológicos desta planta poderiam chegar até a população através da formulação 
de um produto comercial. O trabalho teve como objetivo caracterizar físico-
quimicamente a microemulsão do óleo extraído das sementes do licuri. Frutos 
de S. coronata foram coletados de diferentes espécimes no Parque Nacional 
do Catimbau (Pernambuco, Brasil). O material vegetal seco e triturado foi 
submetido à extração de óleos com hexano. O óleo obtido foi submetido ao 
processo de transesterifi cação. As análises físicas de caracterização do óleo 
foram realizadas de acordo com a metodologia ofi cial do Instituto Adolfo Lutz 
(1985). Os tensoativos foram misturados com proporções do óleo fi xo de licuri 
para construção do Diagrama de Fases Pseudoternário (DFPT) e seleção 
da formulação. A microemulsão foi preparada através da simples mistura 
dos componentes da formulação. A microemulsão se apresentou como um 
sistema translúcido estável, com pH entre 6,5 e 7 e viscosidade entre 33 a 43 
mPa.s. A microemulsão formulada através do diagrama de fases se mostrou 
com grande estabilidade e boa viscosidade. Com a preparação do diagrama 
fi cou defi nido que a microemulsão pode ser preparada com o principio ativo 
escolhido e que a mesma é uma formulação adequada para uso devido à 
estabilidade e aos bons parâmetros físicos e químicos.

Palavras-chave: óleo licuri; caatinga; microemulsão.

Apoio

Fonte Financiadora: chamada MCTI/CNPq/CT-Biotec Nº 29/2013 – Agre-
gação de valores a agrobiodiversidade vegetal (agrobiodiversidade nativa 
negligenciada) por rota biotecnológica, Processo 40273-2013/4.

Universidade Federal de Pernambuco, simone-so@outlook.com.
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Atividade biológica de 
duas plantas do bioma 
Caatin-ga frente a isolados 
de Staphylococcus spp.
Maura Marinete de Sousa, Rafael Cunha 
Libório; Vitor Prates Lorenzo, Eliatania 
Clementino Costa, Rodolfo de Moraes Peixoto

Resumo

A caprinovinocultura nordestina apresenta alguns entraves como a mastite, 
que não dispõe de alternativas terapêuticas naturais. Neste trabalho, o ob-
jetivo foi verifi car a atividade antimicrobiana dos extratos etanólicos de dois 
exemplares de plantas do bioma Caatinga: Mimosa tenuifl ora e Commiphora 
leptophloeos. Realizou-se a coleta, e identifi cação botânica das plantas sele-
cionasa fi m de confi rmação das espécies, e depósito de exsicatas. Em segui-
da, o material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaus-
tiva com etanol 99,3% para obtenção do extrato etanólico bruto. Realizou-se 
análise fi toquímica qualitativa dos extratos e determinou-se a concentração 
bactericida mínima através de microdiluição dos extratos em microplacas, 
inoculação dos isolados e incubação. Utilizou-se 19 isolados de Staphylococ-
cus spp. provenientes de casos de mastite subclínica em pequenos ruminan-
tes. Realizou-se a análise estatística descritiva, com distribuição dos valores 
em números absolutos e relativos. Constatou-se a presença dos metabólitos 
secundários: alcaloides, fl avonoides, taninos, cumarinas e derivados antra-
cênicos, compostos que desempenham ação antibacteriana. A faixa de inibi-
ção foi de 195,30 a 3125,00 e 781,20 a 6250,00 µg/mL para os extratos de 
M. tenuifl ora e C. leptophloeos, respectivamente. Observou-se maior ativi-
dade inibitória para M. tenuifl ora, que inibiu 100% (n=19), incluindo a ATCC 
Staphylococcus aureus. O extrato etanólico da C. leptophloeos apresentou 
um percentual de inibição de 78,9%. Considerando que os dois exemplares 
de plantas, apresentaram atividade biológica frente ao Staphylococcus spp., 
tem-se a oportunidade de desenvolver novas linhas de investigação científi -
ca, relacionando outras propriedades.

Palavras-chave: concentração bactericida mínima; extratos naturais; mastite.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, maura.
marisousa@gmail.com.
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Atividade antibacteriana de 
extrato aquoso de eucalipto 
(Eucaliptus grandis Hill) 
sobre o desenvolvimento 
in vitro de Ralstonia solana-
cearum
Raquel Maria da Silva, Wemerson Silva 
dos Santos, Kedma Maria Silva Pinto

Resumo

Eucaliptus grandis Hill, apesar de não ser uma planta nativa da caatinga, tem 
sido amplamente utilizada em áreas de refl orestamento na região semiárida 
do Brasil para explorações diversas, de modo a evitar extrações e explorações 
das espécies nativas e sua prospecção bastante explorada nas mais diversas 
áreas das ciências. O trabalho objetivou avaliar o potencial biológico do 
extrato aquoso de folhas de Eucaliptu sgrandis no desenvolvimento de 
Ralstonia solanacearum. O antibiograma foi realizado através da deposição 
de alíquotas de 0,3 mL de suspensão de R. solanacearum na concentração 
de 108UFC (A580=0,8) em placas de Petri e espalhadas com alça edrigalski. 
Após, discos de papel fi ltro esterilizados foram embebidos nas diferentes 

concentrações do extrato (0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 mg/mL), no tratamento 

controle em água destilada esterilizada, foram depositados em quatro pontos 

equidistantes na placa de Petri. A avaliação foi realizada após 48 horas, 

através da mensuração dos halos de inibição. O delineamento estatístico 

foi inteiramentecasualizadoscom 4 repetições para cada tratamento, sendo 

a unidade experimental representada por uma placa de Petri contendo 4 

discos. Os dados foram submetidos a uma análise de variância (Anova) e 

as médias submetidas a uma análise de regressão. As médias dos níveis 

ajustaram-se a um modelo cúbico de regressão (P≤0,05), tendo sido a 

menor concentração (2,0 mg/mL), a que proporcionou uma maior inibição 

do crescimento bacteriano. No entanto, em todas as concentrações, foram 

formados halos de inibição, com exceção a testemunha com água (0 mg/mL).

Palavras-chave: controle alternativo; fi tobacteriose; murcha.

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), raquel.maria18@hotmail.com.
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Levantamento das espécies 
de fungos micorrízicos ar-
busculares da Caatinga
Veronica de Castro Leal1, Lindete Miria Vieira 
Martins1, Clarisse Brigido2, Mario Carvalho2

Resumo

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), quando associados às plantas 
conferem-lhes benefícios para a sua sobrevivência e desenvolvimento por 
meio de mecanismos como a aquisição de nutrientes do solo. A identifi cação 
dos FMA que ocorrem no bioma Caatinga é extremamente importante para a 
posterior utilização dessas espécies em estudos de inoculação e recuperação 
de áreas degradadas. Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um 
levantamento com base na bibliografi a técnico-científi ca da riqueza de 
espécies de FMA encontradas na Caatinga. No portal de periódicos da 
Capes foram encontrados 255 artigos com as combinações dos descritores 
(FMA, AMF, Micorriza, Mycorrhiza e Caatinga), e após aplicar os critérios de 
exclusão (artigos repetidos, livros, que incluíam apenas gêneros e que não 
estavam no contexto desta pesquisa), restaram 17 artigos. Foram registradas 
103 espécies, distribuídas em 13 famílias (Acaulosporaceae, Ambisporaceae, 
Archaeosporaceae, Racocetraceae, Entrophosporaceae, Diversisporaceae, 
Dentiscutataceae, Gigasporaceae, Glomeraceae, Intraornatosporaceae, 
Pacisporaceae, Paraglomeraceae, Scutellosporaceae) e 26 gêneros 
(Acaulospora, Ambispora, Archeospora, Cetraspora, Claroideoglomus, Co-

rymbiglomus, Dentiscutata, Diversispora, Entrophospora, Funneliformis, 
Fuscutata, Gigaspora, Glomus, Intraornatospora, Kuklospora, Oehlia, Pa-

cispora, Paradentiscutata, Paraglomus, Quatunica, Racocetra, Rhizoglomus, 
Sclerocystis, Septoglomus, Scutellospora e Orbispora). As famílias 
Glomeraceae e Acaulosporaceae são as mais representativas em número 
de espécies, com 30 e 23 espécies, respectivamente; enquanto, os gêneros 
mais representativos foram Acaulospora, Glomus e Racocetra, com 21, 
nove e sete espécies, respectivamente. A riqueza de espécies obtida no 
levantamento bibliográfi co representa 35% do total de espécies conhecidas 

1Universidade do Estado da Bahia; 2Universidade de Evora, veronicastroleal@gmail.com.
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para o Filo Glomeromycota, mostrando que este bioma possui elevada 
riqueza com potencial para ser explorada no desenvolvimento sustentável 
das produções agrícolas.

Palavras-chave: FMA; Micorriza; Caatinga.

Apoio

Capes.
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Quantifi cação de bactérias 
fi xadoras de nitrogênio em 
áreas de exploração de 
piçarra no estado do Rio 
Grande do Norte
Felipe Ferreira da Silva1, Thainá Alves dos 
Santos2, Frederico Santos Machado3, Ederson da 
Conceição Jesus4, Guilherme Montandon Chaer4

Resumo

A extração mineral de piçarra em áreas do bioma Caatinga no estado do 
Rio Grande do Norte decorre principalmente de atividades de exploração 
de petróleo em terra, por empresas como a Petrobras. O impacto desta 
atividade sobre o potencial de inóculo de rizóbios autóctones, importantes 
na recolonização vegetal das áreas impactadas, é desconhecido. O objetivo 
deste trabalho foi quantifi car a densidade de rizóbios viáveis presentes em 
jazidas de piçarra e locações de exploração de petróleo descomissionadas. 
Foram coletadas amostras de piçarra no período seco e chuvoso, provenientes 
de duas jazidas de piçarra, uma base de poço e uma central de resíduos, 
bem como amostras de topsoil de áreas com vegetação nativa adjacentes. 
Plantas-isca de Mimosa tenuifl ora (Mart.) Benth. e Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. foram utilizadas para estimar o número mais provável (NMP) de células 
de rizóbios, por serem plantas amplamente utilizadas em refl orestamentos 
na região Nordeste. Após 40 dias da inoculação, as estimativas de NMP 
e os intervalos de confi ança a 95% de probabilidade foram gerados pelo 
software MPNES. As densidades de rizóbios mostraram-se baixas em todas 
as áreas avaliadas, com valores inferiores a 102 células/g solo. As mesmas 
apresentaram-se irregulares quanto ao sítio analisado, sendo superiores no 
período chuvoso em detrimento do seco. Não foi possível identifi car maiores 
densidades de rizóbios no topsoil em relação à piçarra. As áreas com substrato 
de piçarra, bem como as adjacentes com vegetação nativa, apresentaram 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; 3 

Petrobras/Cenpes; 4 Embrapa Agrobiologia, felipe.ufrrj@hotmail.com.



548DOCUMENTOS 287

baixas densidades de rizóbios capazes de nodular M. caesalpiniifolia e M. 

teunifl ora.

Palavras-chave: exploração de piçarra; fi xação biológica de nitrogênio; 
topsoil.

Apoio
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Microrganismos em mel es-
tocado de quatro espécies 
de Meliponini da Caatinga
Marcos Vinicius Figueroa, Hélio Fernandes de 
Melo, Airton Torres Carvalho, Jéssica Alves de Gois

Resumo

Microrganismos normalmente estão associados a Meliponini com evidencias 
que eles desempenham papel importante na manutenção da qualidade 
microbiológica do alimento estocado na colônia, impedindo o crescimento de 
microrganismos que deterioram o alimento estocado. Objetivou-se determinar 
a concentração de bactérias aeróbias, mesófi las totais, fungos e leveduras no 
mel de quatro espécies de meliponíneos da Caatinga: Melipona subnitida, M. 

asilvai, Scaptotrigona sp. e Frisiomelitta varia. As amostras foram coletadas das 
colônias, diluídas e semeadas em ágar padrão para a contagem (PCA) para 
determinar a concentração de bactérias aeróbias totais e em ágar Sabouraud 
para contagem de fungos e leveduras. As culturas foram incubadas a 35º C por 
24-48 horas e em seguida foi determinado o número das unidades formadoras 
de colônias (UFC). Em todas as amostras foi detectada a presença de bactérias 
aeróbias mesófi las totais. As concentrações médias foram de 6,50x104UFC/
mL em M. subnitida, 8,43x104UFC/mL em Scaptotrigona, 6,95x104UFC/mL em 
M. asilvaie de 5,72x104UFC/mL em Frisiomelitta varia. Não foram encontrados 
leveduras ou fungos fi lamentosos nas amostras. Os resultados, apesar de 
preliminares, indicam que pode haver alguma relação antagônica entre bactérias 
e fungos, uma vez que estes últimos normalmente estão presentes nas colônias 
de abelhas-sem-ferrão, o que reforça a hipótese de que as bactérias mesófi las 
desempenham algum papel na manutenção da qualidade microbiológica do mel 
estocado na colônia. Nesse contexto, é possível afi rmar que as colônias de 
meliponineos da caatinga são um reservatório natural de bactérias produtoras 
de substâncias bioativas antagônicas a microrganismos competidores.

Palavras-chave: abelhas-sem-ferrão; qualidade microbiológica; microbiota.
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Avaliação da atividade anti-
microbiana de extratos de 
plantas medicinais cultiva-
das no Vale do São Francisco
Ianca Carneiro Ferreira1, Michelle 
Pereira da Cruz2, Geraldo Vieira de 
Lima Junior1, Ednaldo Silva Gomes1

Resumo

As plantas ádvenas presentes na Caatinga e utilizadas na medicina popular 
são cada vez mais estudadas, por apresentarem-se como fontes potenciais 
produção de substâncias antimicrobianas. Dentre elas, destacam-se Ocimum 

basilicum (manjericão), Cymbopogon citratus (capim-santo) e Plectranthus 

amboinicus (hortelã-graúdo). Neste estudo, as folhas das plantas destas 
espécies foram utilizadas para obtenção de extratos etanólicos brutos 
(EEBs), utilizados para avaliar a atividade antimicrobiana contra a cepa 
bacteriana de Escherichia coli (ATCC 25922). Os experimentos foram 
conduzidos nos laboratórios de bioquímica e microbiologia do IF Sertão-PE 
– Campus Petrolina. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo método 
de difusão em meio sólido utilizando cavidades, nas concentrações de 12,5 
mg/mL, 25 mg/mL, 50 mg/mL e 75 mg/mL. Para cada concentração testada 
o experimento foi conduzido em duplicata, contendo cada placa de Petri sete 
poços. A inibição do crescimento bacteriano foi detectada nas concentrações 
de 50 mg/mL e 75 mg/mL para Cymbopogon citratus, Ocimum basilicum. 
No entanto, a formação de halo de inibição ocorreu apenas para a espécie 
Plectranthus amboinicus a 75 mg/mL. A avaliação do crescimento bacteriano 
foi realizada através das medições do diâmetro dos halos formado ao redor 
das cavidades. Os resultados obtidos indicam que os EEBs apresentaram 
atividade antimicrobiana frente o microrganismo testado. Contudo, estudos 
adicionais devem ser realizados, a fi m de investigar e aprofundar a 
compreensão dos processos inibitórios.

Palavras-chave: recursos naturais; extratos etanólicos; Escherichia coli.

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano Campus 
Petrolina; 2Universidade Federal do Vale do São Francisco, ianca_cf@outlook.com.
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Plantas da Caatinga: do co-
mércio popular a prospec-
ção tecnológica
Clodoaldo Plácido da Fonseca Silva1, Ká-
tia Simoni Bezerra Lima1,2, Ivina Isabel de 
Macedo Cavalcanti1, George Antônio Ma-
ciel Mudo1, Gloria Maria Pinto Coelho1

Resumo

Na Caatinga nordestina as plantas são vastamente empregadas na medicina 
popular. As comunidades detêm amplo acervo com uso de diversas 
espécies. Este trabalho objetivou identifi car espécies de plantas medicinais 
comercializadas nas feiras populares dos municípios pernambucanos de 
Recife e Surubim, que são encontradas na Caatinga, sendo realizada 
prospecção tecnológica para mapear os pedidos de patentes no Brasil 
envolvendo essas plantas. Realizou-se pesquisa de campo, com uma 
amostra não probabilística, intencionalmente constituída pelos erveiros das 
feiras públicas das cidades pernambucanas de Surubim e Recife; e estudo 
na base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
Os dados foram armazenados e tabulados no Excel® e os resultados foram 
apresentados em formato de tabelas e gráfi cos para melhor interpretação 
e discussão dos resultados. Foram selecionadas 11 espécies de plantas 
que são encontradas na Caatinga e são utilizadas pela população para 
fi ns medicinais, sendo elas: Echinodorus grandifl orus, Cereus jamacaru, 
Operculina hamiltonii, Jathropa ribifolia, Bauhinia cheilantha, Senna 
occidentalis, Caesalpinia ferrea, Caesalpinia pyramidalis, Erythrina velutina, 
Coutarea hexandra e Hybanthus calceolaria. Foram localizadas 42 depósitos 
de patentes relacionadas a estas espécies; o ano de 2009 apresentou o maior 
número de depósitos de patentes e um número expressivo desses depósitos 
(n=21) estão inseridas na subclasse A61K. Nas 11 espécies selecionadas, 
observou-se a existência de confl ito entre o descrito na literatura e o uso 
popular informado; houve crescimento, ao longo dos anos, do emprego de 

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Rede Nordeste de Biotecnologia, clodoaldo-
pf@hotmail.com.
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plantas da Caatinga na perspectiva de desenvolvimento tecnológico de novas 
opções terapêuticas no controle de diversas enfermidades.

Palavras-chave: patente; plantas medicinais; Etnobotânica.
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O capital social nas comu-
nidades de Fundo de Pasto
Judenilton Oliveira dos Santos Sou-
za1,2,3, Rogério de Souza Bispo1

Resumo

Este trabalho discute a existência de capital social que contribui com o 
bem viver das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto, a partir do 
debate da questão agrária, das ameaças e suas conquistas. A defesa das 
terras e territórios garante a preservação do bioma Caatinga, a produção 
diversifi cada de alimentos, a permanência do homem/mulher no campo com 
suas tradições, culturas e costumes próprios. A partir do jeito de viver, que 
confere uma identidade própria às comunidades, procura-se identifi car a 
existência de capital social, nas comunidades assessoradas pelo Instituto 
Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e as principais limitações ao 
seu desenvolvimento. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e observado 
que constantes ameaças comprometem a permanência dos povos em suas 
terras e territórios sendo o principal obstáculo para seu desenvolvimento. A 
existência e resistência secular destas comunidades são construídas a partir 
do capital social existente. Nota-se que o fortalecimento político e organizativo 
das comunidades de Fundo de Pasto ocorre por meio de diversas ações e de 
forma integrada, a exemplo dos encontros, fóruns, reuniões, formações e com 
o envolvimento de homens, mulheres, jovens, organizações e movimentos 
populares, sindicatos e associações comunitárias. Todos estes atores 
com ações integradas contribuem para a formação de redes de confi ança, 
permite a ação e a cooperação que fortalece as comunidades de Fundo de 
Pasto. Enfi m, estas comunidades tem um papel singular para a produção 
e reprodução social, cultural, econômica destes povos e em especial na 
preservação da Caatinga.

Palavras-chave: tradicionalidade; territórios; Caatinga.

Apoio

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa).

1Universidade do Estado da Bahia (Uneb); 2Instituto Regional da Pequena Agropecuária 
Apropriada (Irpaa); 3Grupo de Agroecologia Umbuzeiro (GAU), judenilton@gmail.com.
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Geração de renda a partir 
do extrativismo de umbu no 
Pontal Sequeiro, em Petro-
lina, PE
Cláudio Baltazar Silva Dias1, Aline Carneiro 
Camargo1, Daniela Barbosa Andrade Rodrigues1, 
Denes Dantas Vieira2, Elisa Cristiane Souza1

Resumo

O presente trabalho é resultado de um estudo realizado nas comunidades 
da área de abrangência do Projeto Pontal Sequeiro, criado pela Companhia 
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, em Petrolina, PE. 
A pesquisa está inserida na região do semiárido nordestino, debruçando-se 
sobre a problemática social de famílias desapropriadas para a construção 
do Projeto Público de Irrigação Pontal e as experiências vivenciadas com as 
agricultoras, que utilizam o fruto do umbuzeiro como atividade econômica 
extrativista. O trabalho objetivou analisar a trajetória social das agricultoras 
familiares e suas estratégias de reprodução social e econômica, especifi ca-
mente, a relação delas com a produção de derivados do umbu. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que utilizou o referencial 
teórico e metodológico de habitus, campo e capital, presentes na obra do so-
ciólogo francês Pierre Bourdieu. Foram investigados e analisados impactos 
no aumento da geração de renda das famílias, uma signifi cativa sensibiliza-
ção sobre a necessidade de preservação dos recursos naturais e no fortaleci-
mento de redes de relacionamento, pertencimento e confi ança por parte das 
famílias extrativistas, e, por consequência uma reafi rmação de suas identi-
dades camponesas. Concluiu-se que as agricultoras obtiveram incremeto de 
renda, mas enfrentam problemas relacionados à descontinuidade produtiva, 
entraves ligados a aspectos de logística e comercialização e a existência de 
uma forte dependência de instituições externas e políticas públicas.

Palavras-chave: agricultura familiar; trajetória social; extrativismo.

1Codevasf; 2Univasf, Autor para correspondência: claudio.dias@codevasf.gov.br.
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Plantas medicinais: com-
parativo entre a sabedoria 
popular e o conhecimento 
científi co

Clodoaldo Plácido da Fonseca Silva1, Ká-
tia Simoni Bezerra Lima1,2, Ivina Isabel de 
Macedo Cavalcanti1, George Antônio Ma-
ciel Mudo1, Glória Maria Pinto Coelho1

Resumo

Estudos etnobotânicos das espécies de plantas medicinais produzidas nas 
comunidades rurais e comercializadas em mercados e feiras livres têm sido 
realizados, podendo contribuir para mudanças nas famílias rurais que favo-
reçam uma ascensão na qualidade de vida dessas famílias e de toda socie-
dade. Diante disso, procurou-se caracterizar as plantas medicinais comer-
cializadas nas feiras populares em Pernambuco. Através de uma pesquisa 
de campo onde se estabeleceu diálogo com os erveiros sobre as plantas de 
uso medicinal, em seguida os dados foram tabulados no Excel®. Foram se-
lecionadas 43 espécies de plantas, a maioria era das famílias Euphorbiaceae 
e Convolvulaceae; as partes das plantas mais utilizadas foram as cascas do 
caule e as folhas e identifi cou-se divergência entre a fi nalidade terapêutica 
informado pelos erveiros e o que informa a literatura. Com isso, infere-se a 
necessidade de trabalhos educativos com essa população, assim como um 
aprofundamento nos estudos etnobotânicos.

Palavras-chave: Etnobotânica; comunidades rurais; conhecimento tradicio-
nal.

1Universidade Federal do Vale do São Francisco; 2Rede Nordeste de Biotecnologia, clodoaldo-
pf@hotmail.com.
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Análise das atividades 
produtivas realizadas em 
comunidade tradicional de 
Fundo de Pasto no município 
de Sobradinho, Bahia

Maria Aparecida Conceição Nunes1

Resumo

O artigo analisa a pesquisa de mestrado desenvolvida na comunidade de Fundo 
de Pasto Canaã, localizada em Sobradinho, BA, que tem como tema central o 
etnodesenvolvimento em comunidades rurais produtivas. Descreve as carac-
terísticas das atividades produtivas da comunidade, as práticas comunais, sua 
relação com os componentes naturais e foca-se na organização das atividades 
produtivas e ambientais relacionadas ao pastoreio da caprinovinocultura e ao 
uso comum dos componentes naturais. Com base nos dados quantitativos ob-
tidos pela pesquisa Nunes (2010), a comunidade tradicional de fundo de pasto 
Canaã possui 24 famílias, mas apenas 11 famílias vivem diretamente da criação 
de caprinos e ovinos sob o sistema comunal, o que faz com que se mantenham 
nas suas propriedades, resistindo às adversidades. A análise dos dados frente à 
renda da unidade familiar que se constitui na comercialização do rebanho, apo-
sentadoria e outras fontes, mostra que a renda proveniente da aposentadoria 
representa 28,18%, o que demonstra um equilíbrio com a renda proveniente da 
comercialização do rebanho que representa 26,88%. Foram analisados tam-
bém os dados relacionados a outras fontes: venda de subproduto da pecuária 
e outros produtos, representando 44,92% da renda. A pesquisa poderá servir 
de subsídio para outros estudos e programas de gestão nas áreas produtiva e 
ambiental, analisando-se como ocorre a gestão e sua aplicabilidade em comu-
nidades tradicionais que levem à sustentabilidade econômica e fortaleçam a 
sustentabilidade ambiental. Isto possibilita a permanência dos membros da co-
munidade que se mantêm a partir das suas atividades produtivas e uso comum 
dos componentes naturais em seu ambiente.  

Palavras-chave: Fundo de Pasto; atividades produtivas; sistema comunal.

1Universidade Tiradentes, Autor para correspondência: cidanunescaju17@gmail.com.
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Avaliação das condiçôes 
socioeconômicas das 
famílias assentadas, no 
Sertão paraibano, pelo 
projeto de transposição 
do Rio São Francisco

José Deomar de Souza Barros, 
Thayse da Silva Lima, André Leite 
Lima, Francisco Fernando Lins Bento

Resumo

A transposição do Rio São Francisco é um projeto de infraestrutura hídrica 
que está sendo efetivado na área do Polígono das Secas, mais especifi ca-
mente no Nordeste Setentrional. Dois sistemas independentes denominados 
Eixo Norte e Eixo Leste captarão água no Rio São Francisco. A captação em 
Cabrobó dará início ao chamado eixo norte, pela sua extensão, foi dividido 
em cinco trechos, denominados: Trechos I, II, III, IV e V. A pesquisa foi execu-
tada junto às famílias assentadas nas vilas produtivas, assistidas pelo Projeto 
de Transposição do Rio São Francisco na Sub-bacia do Rio Piranhas, Trecho 
III, na cidade de São José de Piranhas, PB. A pesquisa foi caracterizada 
como uma pesquisa qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a 
observação não intervencionista. A pesquisa foi realizada no mês de fevereiro 
de 2018, sendo constatado a existência de quatro vilas rurais no município da 
pesquisa, sendo: Irapuá I (30 residências), Irapuá II (20 residências), Caca-
ré (120 residências) e Quixeramubim (47 residências). Constatou-se que os 
benefi ciados pelo programa de reassentamento já estão praticamente adap-
tados as suas novas moradias, que dispõem de água para consumo, energia 
elétrica e boas condições de acesso e infraestrutura adequada. No entanto, 
no que se refere à produção agrícola, a distribuição de áreas para plantio ain-
da não foi realizada, porém, alguns moradores aproveitam a área próxima à 
própria casa para o plantio. Assim, as vilas produtivas representam uma nova 
oportunidade de vivência comunitária, e poderá proporcionar o desenvolvi-
mento rural agrícola sustentável com a efetivação da transposição.

Palavras-chave: transposição; vilas produtivas; desenvolvimento rural.

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), deomarbarros@gmail.com.
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Concordância de uso e 
versatilidade de espécies 
medicinais em uma área 
de Caatinga, Assaré, Ceará

Murilo Rocha Pereira Junior1, Samille 
de Lima Silva1, Julimery Gonçalves 
Ferreira Macedo3, Maria Natália Soares de 
Lacerda2, Marta Maria de Almeida Souza1

Resumo

A incessante busca pela medicina tradicional e seus efeitos terapêuticos 
decorrentes da facilidade de obtenção, vêm ampliando o resgate do saber 
botânico por comunidades locais. O estudo objetivou levantar as espécies 
medicinais, analisando sua versatilidade e consenso de uso entre os 
informantes, em uma área de Caatinga do município de Assaré, Ceará. Para 
realizar o levantamento etnobotânico, adotou-se a técnica bola de neve, e 
realização de entrevistas semiestruturadas, com 24 moradores. Registrou-
se um total de 74 espécies, pertencentes a 71 gêneros e 41 famílias, onde 
30 espécies são nativas e 44 exóticas. O uso das cascas foi predominante 
para 63,33% das espécies nativas, enquanto 65,91% das exóticas mostraram 
prevalência para folhas na obtenção de chás, tendo decocção como modo 
de preparo mais relatado. Poincianella pyramidalis (IR=2,00), Myracroduon 

urundeuva (1,69) e Croton conduplicatus (1,54) se destacaram como as 
espécies nativas mais versáteis no estudo, enquanto Aloe vera (2,00), Mentha 

spicata (1,55) e Ruta graveolens (1,34) foram as plantas exóticas com maiores 
valores de importância relativa na comunidade. Um total de 74 fi nalidades 
terapêuticas foram agrupadas em 16 categorias de sistemas corporais, 
destacando transtorno do sistema respiratório (0,69) e lesões, envenenamentos 
e outras consequências externas (0,50) com maior consenso para espécies, 
enquanto neuplasias (1,00) e transtorno do sistema sensorial – ouvidos (0,75) 
obtiveram maiores valores de consenso para as exóticas. Torna-se importante 

1Universidade Regional do Cariri (URCA); 2Centro Universitário Doutor Leão Sampaio 
(Unileão); 3Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), murilorochapj@hotmail.com.
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ressaltar que algumas espécies apresentam grande importância e alto valor de 
consenso entre os informantes, sendo necessárias medidas de conservação 
que determine a permanência destas espécies.

Palavras-chave: plantas medicinais; importância relativa; Semiárido.
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A exploração da Caatinga 
como contribuição na ma-
nutenção das famílias no 
município de Petrolina, PE
George Antonio Maciel Mudo1, Silvana 
Maria Maciel Mudo1, Clodoaldo Placido 
da Fonseca Silva1, Jamilli Rocha Paes 
Nascimento2, Macario da Silva Mudo3

Resumo

No Semiárido nordestino, que representa 74% da superfície da região 
Nordeste, o recurso forrageiro de maior expressão tem sido a vegetação 
da Caatinga sendo responsável pela manutenção de milhões de animais 
domésticos. Diante disso, a Caatinga tornou-se uma ferramenta que tem 
contribuído na manutenção da família através da caprinovinocultura. Desse 
modo, o objetivo deste trabalho foi levantar dados sobre a importância da 
exploração da caatinga como contribuição na manutenção das famílias no 
município de Petrolina, PE. O estudo foi realizado nas nucleações da área 
de sequeiro do município de Petrolina, que fi cou dividida em nove núcleos 
(Capim, Izacolândia, Simpatia, Caititu, Cruz de Salinas, Uruás, Pau-
Ferro, Rajada, Rio Jardim). Em cada um desses núcleos foram aplicados, 
aleatoriamente questionários, como parte do referencial empírico, numa 
amostra de 2,5% do total de criadores identifi cados. Nesse contexto, como 
a maior parte das áreas de criação de caprinos e ovinos é explorada em 
pastagem natural (83%) e em pastagens artifi ciais (17%), identifi cou-se que 
96% dos participantes da amostra, utiliza essa exploração para a manutenção 
da família. Não obstante, 4% utilizam para o consumo próprio, ou seja, 
apenas como fonte de alimentação para a família. Além disso, identifi cou-se 
que os produtores têm pouco conhecimento técnico sobre a manipulação 
da vegetação da Caatinga, além da mínima participação em treinamentos. 
Havendo melhoria nos aspectos produtivos, mesmo em exploração de 
base familiar, mas fundamentada na apropriação de conhecimentos e uso 
de tecnologias adequadas, a caprinovinocultura surge como geradora de 
emprego e renda ao longo de toda a cadeia produtiva.

Palavras-chave: microrregião; produtores; Caatinga.
1Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf); 2Universidade de Pernambuco 
(UPE); 3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IF 
Sertão), george.mudo@gmail.com.
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O uso da maquete como 
recurso didático para a 
construção do conheci-
mento geográfico

Gilmar Oliveira da Silva, Rosane Nunes de Azevedo 
Lima, Irivanderson dos Santos Nascimento, 
Flávio de Oliveira Costa, Aline Santos de Jesus

Resumo

Este trabalho apresenta o resultado de uma investigação em relação à 
potencialidade do uso da maquete como recurso pedagógico, objetivando 
discutir a utilização da mesma nas práticas pedagógicas dentro da sala de 
aula, sendo a maquete um recurso capaz de representar a realidade, possibilita 
também a execução de atividades de forma mais dinâmica. A abordagem 
metodológica é de natureza estruturalista, uma vez que parte do concreto 
par o abstrato. Foram utilizados também bibliografi as respeito do tema, 
registros fotográfi cos, aplicação de questionário com alunos universitários, 
além da elaboração de uma maquete representando a interação do clima, 
relevo e vegetação numa perspectiva sistêmica, pressuposto da Teoria 
Geral dos Sistemas, o domínio morfoclimático da Caatinga e sua dinâmica. 
Para a realização deste trabalho optou-se como área de representação, 
um recorte espacial do município de Itaberaba, Ba, pois este seria o local 
que melhor representaria o domínio morfoclimático da Caatinga, e seus 
respectivos elementos. A maquete elaborada foi apresentada na primeira 
Mostra de Recursos Didáticos da disciplina LEG I, na qual foram aplicados 
e respondidos 26 questionários por alunos do curso de graduação em 
Geografi a da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), onde foi 
constatado a relevância que a maquete propicia para o ensino/aprendizagem 
e entendimento do conteúdo, ou seja, a maquete, é considerada objeto 
fundamental para compreensão das aulas de Geografi a, apresentando-
se como um recurso didático que exibe de forma objetiva o espaço e seus 
elementos, visto que é uma representação tridimensional da realidade.

Palavras-chave: ensino de Geografi a; materiais didáticos; atividade práticas.
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Educação ambiental: circu-
lando conhecimento no jar-
dim caatingueiro da Escola 
Evangélica em Petrolina, PE
Rosimary de carvalho Gomes Moura1, Magda 
Oliveira Mangabeira Feitoza 2, Ana Rúbia Torres de 
Carvalho3, Elisângela Maria do Nascimento Costa4

Resumo

A educação ambiental é dinâmica, permanente e participativa, onde os 
envolvidos tornam-se agentes transformadores ao buscarem alternativas 
e controle social para o uso dos recursos naturais, especialmente para a 
Caatinga, que desponta como um ambiente natural ameaçado seja por suas 
próprias características naturais ou por ações antrópicas. Assim, a economia 
circular surge como estratégia de mudança socioambiental, por visar à 
eliminação de resíduos e poluição, manter produtos/materiais em ciclos de 
uso e regenerar sistemas naturais. O objetivo do trabalho foi implementar 
a construção de um jardim caatingueiro na Fundação Evangélica do Vale 
do São Francisco em Petrolina, PE, escola privada fi lantrópica, que atende 
480 crianças do ensino infantil ao fundamental I. Foram desenvolvidas visitas 
in locu, no intuito de identifi car formas de implantar uma área de estudo 
de economia circular associada à biodiversidade local; em seguida, foram 
realizadas reuniões para a implantação do projeto do jardim, onde foram 
selecionadas plantas pelo potencial fi sionômico: agave, alamada-rosa, 
bromélia gravatá, caroá, caatingueira, caraibeira, coroa-de-frade, ipê-roxo, 
lantana, macambira-de-fl exa, mandacaru, maracujá silvestre, mororó, quipá 
e xique-xique. Após a implementação do jardim catingueiro, percebeu-se que 
o espaço tem contribuído no desenvolvimento das aulas interdisciplinares, 
e tem levado a comunidade escolar a se sentir responsável pelo ambiente. 
Sugere-se a extensão do projeto a outras instituições de ensino.

Palavras-chave: Caatinga; educação ambiental; meio ambiente.

1Universidade de Pernambuco - Campus Petrolina; 2Núcleo Municipal de Estudo das Ciências 
/ Secretaria de Educação de Petrolina.; 3Reserva da Biosfera da Caatinga; 4Universidade do 
Vale do São Francisco (Univasf|), netanel@uol.com.br.
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Percepção dos educandos 
do segundo ano e EJA-VII 
do ensino médio do Colégio 
Estadual Manoel Novaes 
no município de Curaçá, 
BA sobre a biodiversidade 
do ecossistema Caatinga
Caique Barbosa dos Santos

Resumo

O Brasil é um pais que possui uma imensa biodiversidade assim como o 
ecossistema Caatinga, porém, muitos estudantes ainda nos dias de hoje não 
conseguem perceber tamanha importância, assim o presente trabalho mostra 
qual é a percepção dos educandos do 2º ano e EJA-VII do Colégio Estadual 
Manoel Noaves, em Curaçá, BA, a respeito da biodiversidade no ecossistema 
Caatinga, assim como aponta a necessidade de se trabalhar cada vez mais 
a temática nos espaços educacionais. O desenvolvimento do trabalho deu-se 
por meio de questionários semiestruturados e com aulas expositivas sobre 
o ecossistema, nos resultados obtidos verifi cou-se que cerca de 68,6% dos 
participantes do trabalho afi rmaram que na Caatinga não se tinha riquezas 
(diversidade biológica e fontes de recursos naturais). Diante dessa visão 
torna-se mais do que necessário a valorização e incentivos a trabalhos, 
estudos, projetos e pesquisas com o intuito de disseminar informações e 
conhecimentos sobre a biodiversidade do ecossistema Caatinga.

Palavras-chave: diversidade biológica; Caatinga; ensino aprendizagem.

Universidade Federal do Vale do São Francisco, caique_aprendiz@hotmail.com.
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Análise quantitativa do con-
sumo de água do Projeto de 
Assentamento Serra Verde
Marcondes Martins Miranda da Silva 
Junior1, Delfran Batista dos Santos1, Telma 
Sueli e Silva de Magalhães1, Delka de 
Oliveira Azevedo1, Maycon Diego Ribeiro2

Resumo

Quando se trata de comunidades rurais, as práticas agrícolas são baseadas 
na agricultura familiar, assim as atividades que consomem água são divididas 
basicamente em três setores, atividades domésticas, água para os animais 
e produção agrícola. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise 
quantitativa das unidades de consumo de água no setor doméstico, agrícola 
e pecuário na comunidade rural Serra Verde. A pesquisa foi desenvolvida no 
Projeto de Assentamento Serra Verde situado no município de Senhor do 
Bonfi m, Bahia.A comunidade é constituída de 18 famílias vivendo de forma 
planejada e coletiva; possui uma barragem onde á água é utilizada no cultivo 
de hortaliças, dessedentação animal e algumas atividades domésticas. A 
estimativapara calcular o consumo de água do assentamento foi norteada por 
questionarios aplicados aos moradores. A prática agrícola do Assentamento é 
baseada no cultivo de hortaliças, sendo um total de 915 leiras de 1,0 x 5,0m, 
em média cada família cultiva 50 leiras de hortaliças. No setor agropecuário 
as unidades de consumo se dividem em 6 espécies de animais sendo um 
total de 55 bovinos, 7 suínos, 55 ovinos, 2 caprinos, 191 aves e 3 equídeos. A 
estimativa de consumo médio diário por família no setor doméstico, agrícola 
e pecuário no assentamento foi de 130 L, 1.830 L e 177,9L respectivamente. 
Na comunidade rural Serra Verde a estimativa de distribuição de consumo 
foi de 85% no setor agrícola, 9% no setor pecuário e 6% no setor doméstico.

Palavras-chave: Caatinga; hortaliças; Semiárido.
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Salinização das águas em 
reservatórios superfi ciais e 
sua relação com a cobertura 
vegetal no Semiárido per-
nambucano
Igor Luiz Dias Magalhães, Antonio Marcos dos Santos

Resumo

A água é um recurso natural importante para uma variada rede de consumo. Para 
conservação desse recurso um ambiente com relativo estado de estabilidade é 
importante, aí entra o papel crucial da cobertura vegetal. O objetivo desse estudo 
é analisar o grau de salinização das águas de reservatórios superfi ciais e sua 
relação com o desmatamento da vegetação de caatinga na bacia hidrográfi ca do 
riacho Pontal, semiárido pernambucano. Foram coletadas amostras de águas 
em reservatórios nos municípios de Afrânio, PE, Dormentes, PE e Petrolina, 
PE, depois realizadas observações do uso da terra e estrutura da vegetação de 
caatinga em torno dos mesmos. Em laboratório as amostras foram analisadas 
para obtenção da Condutividade Elétrica com intuito de avaliar o grau de 
salinização das águas. Além disso, foi realizado o mapeamento de uso das 
terras locais utilizando uma imagem do satélite Landsat 8 a partir do uso das 
geotecnologias. As análises de CE superiores a 11 dS/m¹ foram encontradas 
em dois reservatórioscom maiores indicadores de redução da vegetação de 
caatinga em suas proximidades, regiões em que a caatinga foi desmatada 
e implantada criações de animais, em alguns casos ocorre a agricultura de 
sequeiro. Os menores valores foram encontrados nos reservatórios onde 
a vegetação apresenta-se com maiores densidades, diversifi cados portes 
arbóreos e razoável proteção do solo, com a presença de animais não tão 
intensa. Conclui-se que a vegetação de caatinga contribui na proteção dos solos 
e consequentemente, colabora na redução do potencial de acumulo de sais 
sobre esses reservatórios.

Palavras-chave: Caatinga; uso e cobertura das terras; qualidade das águas.
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C o m p l e m e n t a r i d a d e 
hídrico-solar: alternativa 
viável e sustentável
Fabricyo Villa Verde Silva1, Claudemiro de Lima 
Júnior2

Resumo

No Nordeste do Brasil, mais especifi camente no Vale do Submédio São 
Francisco, nos períodos de estiagem, o defi cit de energia gerado na 
hidroelétrica de Sobradinho é bastante recorrente. Diante os altos valores de 
irradiações solares, a fonte solar apresenta-se como recuso energético que 
possa complementar à fonte hidrelétrica convencional na região, contornando 
tal situação. Para verifi car essa possibilidade, estudou-se o comportamento 
natural dos recursos hídrico e solar durante determinado período de tempo, 
estimando o quanto são complementares na região e avaliando o desempenho 
desses em termos de geração de energia. Para tanto, utilizou-se os índices 
de complementaridade, metodologia estatística que relaciona os valores 
normalizados das vazões do Rio São Francisco e das irradiações solares 
na região para quantifi car a relação energética entre tais recursos. Durante 
o intervalo selecionado de 2012 a 2015, obteve-se signifi cativos valores nos 
índices de complementaridade calculados, em torno de 75% apresentaram 
valores maiores que 0.50 e apenas 25% apresentaram valores inferiores a 
0.50. Sendo assim, verifi cou-se que há potencialidade na complementaridade 
hídrico-solar, surgindo como alternativa que possa contribuir positivamente 
na geração de energia elétrica para a região de estudo.

Palavras-chave: região Nordeste; desenvolvimento Sustentável; energia 
solar.
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A valorização dos ofícios 
femininos da mandiocultura 
no Semiárido baiano através 
do Festival do Beiju de Irará
Ednilson da Silva Andrade1,2

Resumo

A agricultura familiar no semiárido baiano é fundamental na geração de 
emprego e renda, na produção de alimentos e na garantia da subsistência. 
Porém, sua afi rmação depende de propostas sustentáveis e inovadoras. Na 
mandiocultura, os ofícios femininos se destacam, pois representam a maior 
parte da mão de obra efetiva da agricultura familiar. Neste sentido, o Festival 
do Beiju de Irará se apresenta como ferramenta de marketing importante, 
promovendo valorização cultural e econômica. Este estudo segue a linha 
da revisão de literatura, estudo de caso, com diagnóstico estratégico, e 
estudo etnográfi co do ofi cio das beijuzeiras de Irará. Para tanto, realizam-se 
entrevistas semiestruturadas com os envolvidos e análise das redes sociais 
do evento, quanto aos impactos causados. O Festival do Beiju é viável, como 
ferramenta de promoção do ofício das beijuzeiras no Sertão baiano. Como 
potencialidades, destaca-se a visibilidade social e de mídia geradas e o 
aumento da autoestima e do senso de pertencimento das beijuzeiras. Como 
fragilidades, citam-se o apoio fi nanceiro e institucional insufi cientes. Aliado a 
isso, há também a imagem histórica da mandiocultura atrelada à pobreza e à 
baixa autoestima. Mesmo assim, as características peculiares observadas no 
ofício das beijuzeiras representam um forte atrativo cultural local. Portanto, 
a viabilidade do Festival do Beiju é evidente, cultural e mercadologicamente. 
Contudo, este ainda carece de aprimoramentos de gestão sustentável. 
Mesmo assim, já se destaca na promoção do ofício das beijuzeiras baianas e 
no resgate do orgulho da cultura local na comunidade e no Estado.

Palavras-chave: agricultura familiar; gastronomia baiana; ecogastronomia.

1Universidade Federal da Bahia (Ufba); 2Universidade Salvador (Unifacs), ed_andrade@bol.
com.br.
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Um estudo sobre as poten-
cialidades turísticas das 
propriedades baianas de 
agricultura familiar no 
bioma da Caatinga
Ednilson da Silva Andrade1,2

Resumo

Além de um paradigma, a sustentabilidade se apresenta atualmente como 
valor e condição fundamental para todas as atividades humanas. E o turismo 
em propriedades baianas da agricultura familiar na Caatinga surge como 
uma alternativa viável de desenvolvimento regional, ao apresentar para o 
turista um ambiente singular, tradicional e sustentável. Este estudo segue o 
método da revisão de literatura sobre turismo rural sustentável e agricultura 
familiar no Semiárido baiano. Daí, discutem-se as particularidades do turismo 
sustentável para região, conforme dados governamentais ofi ciais recentes. 
A pesquisa prova a viabilidade do turismo sustentável no Semiárido baiano 
que tenha por meta o equilíbrio no consumo, o manejo ambiental adequado 
e a valorização cultural. O desenvolvimento turístico regional deve seguir a 
linha dos arranjos produtivos locais, como uma alternativa mais adequada, 
valorizando sua matriz cultural e sua capacidade de organização social. 
Dessa forma, se promove o resgate do orgulho da cultura local, valorizando 
seu legado cultural e promovendo o resgate da dignidade e da cidadania local. 
Assim, as propriedades rurais baianas no bioma da caatinga têm relevante 
potencial para o turismo sustentável, com base em arranjos produtivos locais, 
que levem ao seu desenvolvimento econômico, à preservação dos recursos 
ecológicos e à manutenção do patrimônio cultural. Especialmente hoje, este 
passa então a ser visto como se torna uma opção viável de sobrevivência 
para estas comunidades que, por seu processo histórico, estiveram por muito 
tempo à parte dos benefícios econômicos e sociais do progresso.

Palavras-chave: turismo sustentável; gastronomia baiana; ecogastronomia.
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Análise socioeconômica 
do assentamento Natur de 
Assis, Santa Inês, BA: o 
êxodo rural e o analfabetismo
Denner Matos Roma, Jonas de 
Souza Santos, Aline de Assis Lago

Resumo

Os assentamentos de reforma agrária surgiram como mecanismo para 
distribuição de terras, ocupação da mão de obra familiar e fi xação no 
ambiente rural. Deste modo, objetivou-se analisar o perfi l socioeconômico do 
Assentamento Natur de Assis. A análise foi realizada nos meses de novembro 
e dezembro de 2017, mediante entrevista semiestruturada com perguntas 
abertas e fachadas com um representante por família. Foram entrevistadas 
31 das 40 famílias do assentamento (16 mulheres e 15 homens), o que 
corresponde a 77,5% dos assentados. Realizou-se a análise descritiva dos 
dados com o auxílio do software Microsoft Excel 2016. Foi observado que 
originalmente o assentamento era formado por 61 famílias. Constatou-se 
que 55% dos entrevistados não concluíram o ensino fundamental e 29% são 
analfabetos. O baixo nível de escolaridade apresenta forte relação com os 
idosos e a difi culdade dos mesmos no acesso a escola e da necessidade 
de trabalhar para o sustento familiar. E somente 13% dos entrevistados 
concluíram o ensino médio. Dos entrevistados, 61% detém renda menor 
que um salário mínimo, sendo que maior parte é oriunda do programa bolsa 
família, e 36% possuem renda de um a dois salários mínimos. Renda esta, 
oriunda principalmente das atividades agropecuárias, como a criação de 
caprino e ovino, plantio de mandioca e feijão. Vale salientar que 64,5% dos 
entrevistados expuseram ter alguma criação animal. Contudo, a ausência de 
políticas de desenvolvimento rural, incentivo à educação do campo atrelado 
a baixa renda dos assentados são alguns dos fatores limitantes para o 
crescimento local.

Palavras-chave: desenvolvimento; escolaridade; renda familiar.
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A percepção ambiental dos 
moradores de Pé de Serra, 
BA sobre o ecoturismo 
na Caatinga: visões e 
perspectivas para o plane-
jamento turístico com vistas 
ao desenvolvimento local
Antonio Eudes Lima da Cruz1,2

Resumo

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e um dos mais alterados 
pelas atividades humanas. Existe um preconceito em relação à Caatinga, 
sustentado na ideia de que ela representa um ambiente hostil e inóspito, 
que não serve para nada, por isso, o intenso processo de degradação 
sofrido ao longo do tempo. É neste cenário que surge a necessidade de 
políticas públicas e ações que promovam a preservação do bioma e o uso 
sustentavel de seus recursos naturais. Baseado nisso, o presente trabalho 
insere-se na perspectiva de aplicar uma estratégia de participação social 
para o planejamento do ecoturismo no bioma caatinga. Para tanto, realizou-
se uma análise da percepção ambiental dos moradores de Pé de Serra, BA, 
entendendo que as visões, opiniões e expectativas das pessoas que vivem 
na localidade caracterizam-se como relevantes subsídios na proposição de 
ações e políticas de organização do município para o turismo, benefi ciando-
se dos atrativos naturais e culturais desta área. A metodologia utilizada 
consiste em pesquisas bibliográfi cas e cartográfi cas, coletas de dados sobre 
os aspectos físicos, turísticos e socioculturais do local, com a observação de 
campo e aplicação de questionários junto aos moradores das zonas urbana 
e rural do município, nos meses de fevereiro a abril de 2018. Os resultados 
obtidos apontaram a percepção ambiental como uma importante estratégia de 

1Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); 2Universidad Tecnológica Intercontinental 
(Utic / Paraguai), tom_eudes@hotmail.com.
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participação comunitária no planejamento do ecoturismo, contribuindo para a 
minimização dos impactos ambientais e também para o desenvolvimento da 
comunidade local.

Palavras-chave: Caatinga; sustantabilidade ambiental; ecoturismo.
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Análise da acurácia do 
método chuva-deflúvio 
(SCS-CN) para a Bacia 
do Açude Edson Queiroz, 
Santa Quitéria, Ceará
Ana Karine Martins Gobira, Antonio 
Givanilson Rodrigues da Silva, Francisco 
Jairo Soares Pereira, Ronner Braga 
Gondim, Carlos Alexandre Gomes Costa

Resumo

A simulação do comportamento hidrológico em bacias hidrográfi cas consiste 
num artefato para a gestão dos recursos hídricos, devido a possibilidade de 
predição do regime fl uvial. Objetivou-se verifi car a efi ciência do método de 
chuva-defl úvio SCS-CN comparando os volumes afl uentes observados com 
os valores modelados, através do Coefi ciente de Efi ciência de Nash-Sutcliffe, 
visando contribuir para uma melhor gestão dos recursos hídricos. A área de 
estudo abrange a Bacia Hidrográfi ca do Açude Edson Queiroz localizada no 
município de Santa Quitéria, centro-norte do Ceará, cuja área de drenagem 
é de 1.777 km². A bacia foi subdividida em 4 áreas de infl uência, compostas 
pela mesma cobertura e tipos de solo. Como dados de entrada utilizou-se 
dados diários de 4 postos pluviométricos e 1 posto fl uviométrico, além de 
dados de evaporação diária, relações de cota-área-volume, vazão liberada 
diariamente e volumes armazenados diários. O resultado do coefi ciente 
estatístico de Nash-Sutcliffe foi de -1,79, e o erro que avalia o desvio geral 
do volume total modelado em relação ao observado foi de 25%, mostrando 
que, de acordo com a classifi cação proposta para modelos hidrológicos de 
simulação, este modelo não é adequado para a simulação do comportamento 
hidrológico na Bacia Hidrográfi ca do Açude Edson Queiroz, apresentando uma 
superestimativa do escoamento superfi cial. As incertezas e falhas nos dados 
contribuíram para esse resultado. Um banco de dados com informações mais 

Universidade Federal do Ceará, karinemgobira@gmail.com.
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precisas e completas pode auxiliar a tornar o modelo adequado ao cenário 
proposto, colaborando para a melhoria na gestão hídrica.

Palavras-chave: simulação hidrológica; recursos hídricos; Nash-Sutcliffe.
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Espécies frutíferas da 
Caatinga usadas para 
arborização urbana 
na UFRPE/Uast
Thanires de Lima Ramalho, Luzia Ferreira da 
Silva, Wellington Jorge Cavalcanti Lundgren, 
Keyla Gomes Rodrigues Muniz, Erika Mirelly 
Santana de Queiroz

Resumo

Na alimentação humana da população do Semiárido nordestino brasileiro três 
plantas nativas da Caatinga estão presentes, sendo elas: ouricuri (Syagrus 

coronata (Mart.) Becc.), trapiá (Crateva tapia L.) e umaí (Geoffroea spinosa 
Jacq.). A pesquisa tem como objetivo analisar a opinião da comunidade Uast 
quanto à arborização da unidade com plantas frutíferas nativas da Caatinga. 
O estudo baseia-se em entrevistas realizadas entre novembro/2017 a 
janeiro/2017 com 100 discentes. Foi empregado um questionário com 
quatro questões. Inicialmente as imagens das espécies e seus frutos foram 
apresentados aos entrevistados. Em seguida, questões relacionadas ao 
conhecimento dos entrevistados sobre as três espécies foram realizadas. A 
espécie ouricuri foi a mais conhecida (35%), o Trapiá obteve uma porcentagem 
de 19% e posteriormente o umaí com 7%. Em relação ao consumo dos 
frutos, o ouricuri obteve vantagem com 62%, seguido pelo o umaí (54%) e 
o trapiá (53%). A aprovação da arborização da Uast com essas espécies foi 
unânime (99%) e.o benefício sombra teve maior destaque (83%) em relação 
aos frutos (72%). Diante disso, pode-se verifi car a aceitação dos discentes 
com as frutíferas da Caatinga, mesmo sem análise sensorial sobre elas. 
Ainda, consideram a sombra como fator importante, visto que essas espécies 
possuem o porte em grandes proporções.

Palavras-chave: uso; nativa; análise.
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Influência do uso da terra 
de bacia hidrográfica na 
qualidade da água em 
reservatório no Semiárido 
tropical
Nicole Sarah Carvalho Ponte, Fernanda 
Helena Oliveira da Silva, Antonio 
Givanilson Rodrigues da Silva, Fernando 
Bezerra Lopes, Eunice Maia de Andrade

Resumo

O monitoramento do uso e ocupação do solo em bacia hidrográfi ca auxilia 
nas decisões na gestão dos recursos, como a água. Nesse contexto, temos 
o estudo da qualidade da água em reservatórios como fator imprescindível 
na melhoria da vida dos usuários. Objetivou-se identifi car a infl uência do uso 
da terra da bacia hidrográfi ca do Açude General Sampaio na variabilidade 
dos parâmetros qualitativos da água do seu reservatório, na região semiárida 
do Estado do Ceará. Os dados qualitativos da água foram coletados nesse 
reservatório no primeiro e segundo semestre dos anos 2014, 2015 e 2016 em 
quatros pontos de coleta. Sendo analisados os parâmetros: transparência, 
nitrogênio, fósforo e clorofi la-a. Foram utilizadas imagens do satélite Landsat 
8 OLI e Modelo Digital de Elevação do Terreno, SRTM, para determinação 
do uso e ocupação da área da bacia. As classes determinadas foram: água, 
nuvem, solo exposto, vegetação rala e vegetação densa. No software ENVI 
foi realizada classifi cação por meio do método Maximaverossimilhança e no 
ArcGis os mapas foram gerados. A correlação de Pearson foi estimada no 
Excel. Observou-se valores superiores para a classe solo exposto no segundo 
semestre dos anos analisados, sendo este o mesmo comportamento da variável 
nitrogênio. A transparência apresentou correlação de Pearson negativa de 
intensidade de 0,57 com a vegetação rala e o nutriente fósforo correlacionou-
se com o solo exposto também de forma negativa com intensidade de 0,62. 
Indicando que quanto mais vegetação presente na bacia hidrográfi ca menores 
serão os índices de fósforo e maior será sua transparência.

Palavras-chave: qualidade de água; correlação; Bacia do Curu.

Apoio
CCA / UFC, CNPq, Massa.
Universidade Federal do Ceará, nicolle.ncsp@hotmail.com.
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Desertifi cação no Semiári-
do da Bahia: refl exos socioe-
conômicos do produto inter-
no bruto (PIB) e emprego no 
Polo de Juazeiro, BA
Érica Cardoso de Lima, Nacelice Barbosa Freitas

Resumo

A desertifi caçãoem suma é degradação da terra em regiões correspondentes 
ao nível de aridez alta e média. Este processo natural é resultante de fatores 
que alteram a paisagem, sendo variações do clima e também das atividades 
humanas. Estudos realizados caracterizaram o Polo de Juazeiro como 
área susceptível à desertifi cação, processo que contribui com implicações 
socioeconômicas neste espaço. Para a realização da pesquisa foi feita a 
revisão de literatura, após o referencial teórico. Em seguida realizou-se o 
levantamento de dados dos censos e econômicos no IBGE sobre o PIB, e 
informações dos municípios que integram a região. O objetivo desse trabalho 
é analisar o processo de desertifi cação no Semiárido da Bahia, explicando os 
refl exos socioeconômicos do PIB e no Emprego do Pólo de Juazeiro. O PIB do 
município se movimenta através de três setores da economia agropecuária, 
serviços e indústria, com 75% do valor total o setor de serviços gera rendaem 
Juazeiro. De acordo com os indicadores do PIB-IBGE 2010 dos municípios 
que contemplam o Pólo de Juazeiro, apenas os municípios de Sento Sé com 
40% e Casa Nova com 38% contribuem mais com a agropecuária. No ano 
de 2013, o setor de serviços continua sendo o principal contribuinte para a 
ascensão do PIB em Juazeiro. De acordo com os dados, o setor agrícola 
vem contribuindo menos para o PIB nesta região, podendo este fato estar 
associado ao processo agravante de desertifi cação que vem ocorrendo nessa 
área. Consequentemente isso afetará na renda e a geração de emprego.

Palavras-chave: desertifi cação; PIB; emprego.

Apoio

Uefs.

Universidade Estadual de Feira de Santana, Autor para correspondência: ericacardos.o@
hotmail.com.
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Variáveis geomorfológicas 
e temperatura de superfície: 
a correlação espacial para 
indicadores de desertifi ca-
ção no Polo de Jeremoabo, 
BA
Marília Santos de Jesus, Elane Fiúza Borges

Resumo

A desertifi cação é a degradação das terras nas zonas áridas, semiáridas 
e subúmidas secas, resultante das variações climáticas e das atividades 
humanas. Vários são os indicadores da desertifi cação, dentre eles, os 
indicadores biofísicos, associados as variações climáticas e também a ação 
antrópica. O Polo de Jeremoabo é considerado uma área crítica no que se 
refere à Desertifi cação. Este trabalho objetivou analisar a correlação espacial 
para indicadores de desertifi cação associados às variáveis geomorfológicos 
e a temperatura de superfície no período de 2000-2016. Em estudos 
geomorfológicos, essa escala de anos é usada para trabalhos relacionados 
a alteração climática, ou seja, mudança no padrão de alguns elementos do 
clima sem necessariamente estar associado a mudança climática. Nessa 
pesquisa, observa-se uma mudança na temperatura, elemento do clima. 
Através de imagens do sensor Modis correlacionaram-se as variáveis 
geomorfológicas de aspecto, altimetria e declividade para fomentar os 
indicadores de Desertifi cação. Aplicou-se a correlação linear nos dados, 
assim geraram-se gráfi cos, conhecidos como gráfi cos de dispersão de pontos, 
sendo-os fundamentais para os resultados fi nais. Os mapas de aspecto, 
declividade e altimetria foram produzidos no programa Arcgis. Considera-se 
a Geomorfologia um indicador biofísico da desertifi cação, sendo-os avaliados 
através do Sistema de Informações Geográfi cas.Com isso, percebeu-se 
que as variáveis geomorfológicas altimetria e declividade correlacionam-se 
negativamente, descrevendo um fenômeno decrescente, à medida que a 
temperatura aumenta a altimetria diminui e nas áreas de alta declividade as 

Universidade Estadual de Feira de Santana, mariliasantos.364@hotmail.com.
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temperaturas são mais baixas e entre as variáveis aspecto e temperatura 
de superfície não houve correlação. Entretanto, essa correlação foi entre as 
variáveis geomorfólogicas que é também um indicador da desertifi cação, 
com a temperatura de superfície.

Palavras-chave: Caatinga; séries temporais; sensoriamento remoto.

Apoio

Universidade Estadual de Feira de Santana- Probic/Uefs.
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Vulnerabilidade ambiental e 
desertifi cação: a correlação 
espacial multitemporal com 
a temperatura de superfície

Iolanda Santos de Castro, Jocimara 
Souza Britto Lobão, Diego Pereira Costa

Resumo

O Semiárido Nordestino é caracterizado pela intensa pressão da sociedade 
sobre os recursos naturais, sendo o antropismo determinante para a 
deterioração. O objetivo desta pesquisa analisar a temperatura de superfície 
numa série histórica de 16 anos com fi nalidade de identifi car indicadores 
ambientais à desertifi cação. O presente estudo abrange o Polo de Jeremoabo, 
localizado no Semiárido baiano, e composto por 13 municípios. Foi contruído 
dezesseis mosaicos com média anual da temperatura de superfície das 
imagens de LST (Land Surface Temperatura and Emissivity) do produto 
MOD11 A2, para os anos de 2000 a 2016. A análise multitemporal de 
Temperatura de Superfície no período de 2000-2016 do Polo de Jeremoabo 
apresentou variação, onde as maiores ocorreram nos anos de 2015, 2013 
e 2012, correspondendo a 41ºC, 40,5ºC e 40,3ºC respectivamente. Assim, 
pôde-se destacar que as máximas temperaturas estão concentradas ao 
norte do Polo de Jereomoabo, nos municípios de Chorrochó, Mucururé e 
Rodelas, possuem baixos índices pluviométricos com precipitação inferior a 
400 mm, e as menores temperaturas se deu nos anos de 2007 com 22,1ºC, 
2011 com 22,2ºC e 2002 com 22,4ºC, estas temperaturas estão direcionadas 
na região sul do polo nos municípios de Novo Triunfo e Antas. O Polo 
apresentou alterações no crescimento anual das temperaturas mínimas e 
máximas. Assim, a força motriz contribui para o aumento da temperatura e o 
processo de degradação ambiental e de vulnerabilidade à desertifi cação se 
dá em virtude da ação antrópica, além disso a infl uência climática da região 
corrobora para a fragilidade do ambiente.

Palavras-chave: degradação; desertifi cação; vulnerabilidade.

Apoio

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb).
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Manejo do solo pela agri-
cultura familiar como al-
ternativa para o desen-
volvimento sustentável 
em uma comunidade rural 
do Semiárido nordestino
Antonio Eudes Lima da Cruz1,2

Resumo

O presente estudo trata da observação das técnicas de manejo agroecológico, 
o uso do solo e da água e as estratégias de economia dos recursos naturais, 
na comunidade rural de Lagoa do Boi, município de Pé de Serra, Bahia. 
Buscou-se analisar a prática da agricultura familiar sob a perspectiva do 
desenvolvimento rural sustentável. A metodologia utilizada na pesquisa foi 
exploratória de cunho qualitativo, fundamentada em entrevistas individuais 
realizadas com agricultores, por meio de questões semiestruturadas aliadas 
a conversas informais e turnê-guiada nas unidades familiares. Foram 
investigadas três propriedades que refl etem, em média, a realidade encontrada 
nas unidades de produção familiar da comunidade rural de Lagoa do Boi. 
Como resultado, observamos diferentes práticas agrícolas nas unidades 
familiares, mas apenas numa dessas unidades os agricultores desenvolvem 
práticas sustentáveis de manejo do solo e da água, com a criação de uma 
horta orgânica. Verifi cou-se que o manejo sustentável dos recursos naturais 

refl ete no aumento da produtividade agrícola, com a comercialização dos 
produtos e aumento da renda familiar. As diversas tecnologias sociais e 
técnicas utilizadas em uma das unidades familiares são viáveis para a 
convivência do agricultor familiar com o semiárido e podem sem expandidas 
para outras propriedades. Em conclusão, as alternativas sustentáveis dos 
recursos naturais, colocadas em prática, apontam para a possibilidade de 
uma convivência digna dos habitantes dessas regiões com a seca.

Palavras-chave: Agroecologia; técnicas sociais; Semiárido.

Apoio
Utic – Paraguai.

1Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs); 2Universidad Tecnológica Intercontinental 
(UTIC – Paraguai), tom_eudes@hotmail.com.
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Avaliação e seleção de genó-
tipos visando uma produção 
sustentável na região mais 
seca do Brasil – Fase I
Naysa Flavia Ferreira do Nascimento, Helder 
Araújo Farias, Lais Tomaz Ferreira, Adriana 
Pricilla Jales Dantas, Rubens Rangel Rolim

Resumo

O programa de melhoramento de plantas da UFPB deu início à seleção 
de genótipos adaptados ao Semiárido. Essa proposta faz parte do projeto 
intitulado “Replicabilidade de um sistema sustentável e altamente produtivo 
na região mais seca do Brasil”, aprovado na Chamada MCTI/CNPq Nº 
19/2017 – Nexus I, tendo por objetivo avaliar o funcionamento do sistema 
implantado na Fazenda São Paulo dos Dantas (Fasp), com componentes 
estratégicos agrícolas e da biodiversidade, bem como sua replicabilidade em 
outras áreas na região. A Fasp localizada no Cariri Paraibano, onde há um 
dos núcleos de desertifi cação do Semiárido brasileiro onde são registrados 
os menores índices pluviométricos anuais da Caatinga, como um sistema 
altamente produtivo e sustentável na região. Este programa foi idealizado 
para avaliar e selecionar genótipos de culturas estratégicas (sorgo, feijão, 
batata-doce e goiaba), para posterior seleção e disponibilização de linhagens 
aos agricultores da região. Instalou-se atividades comparativas em três 
localidades a Fasp (localidade controle), a Fazenda Almas (representando 
uma localidade com alta conservação dos recursos naturais) e a Estação 
Experimental de São João do Cariri (representando a localidade mais 
impactada, similar à maior parte da região). As atividades consistem em 
avaliações da produtividade das culturas e de testar parâmetros genéticos 
para avaliar o potencial produtivo das culturas selecionadas nos diferentes 
locais. Este é uma oportunidade de treinamento de alunos e produtores nas 
práticas de sustentabilidade e melhoramento genético.

Palavras-chave: melhoramento vegetal; Semiárido paraibano; produção.

Apoio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).

Universidade Federal da Paraíba, naysafn@gmail.com.
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Uso da distância de gower 
para avaliação de cultivares 
de sorgo sacarino indicadas 
para o Semiárido paraibano
Adriana Pricilla Jales Dantas, Guilherme Chaves de 
Holanda, Gabriela Keroli da Silva Rocha Forte, Lais 
Tomaz Ferreira, Naysa Flávia Ferreira do Nascimento

Resumo
O sorgo (Sorghum bicolor L. Moench), é uma cultura que apresenta tolerância 
a defi cits hídricos, sendo indicada para cultivo de sequeiro, mantendo uma boa 
produtividade. Objetivou-se com este, caracterizar com base em descritores 
qualitativos as sementes de duas cultivares de sorgo sacarino IPA 467-4-2 
e BRS 506 em comparação com a SAB 01, desenvolvida por um produtor 
local e em fase de registro, todas indicadas para plantio no Semiárido. Foram 
analisadas 20 sementes de cada variedade, com base em oito descritores 
qualitativos relacionados a cor, forma, tamanho e brilho da semente. Utilizou-
se a dissimilaridade proposta por Gower para alocar as variedades em grupos 
utilizando o método de otimização de Tocher, UPGMA e escalonamento 
multidimensional (software R versão 3.0.3). Todas as sementes tinham 
forma elíptica com endosperma branco. 30% das sementes apresentaram 
cor vermelha no pericarpo, 67% vista dorsal circular, 37% possuíam embrião 
de tamanho médio, 72% apresentaram testa, 67% não apresentaram brilho 
e 53% não apresentou púrpura no pericarpo. Foram formados seis grupos 
pelo método UPGMA, utilizando o método de Mojena como ponto de corte, 
e 26 grupos pelo método de Tocher. Ambos não obtiveram Coefi ciente de 
Correlação Cofenético satisfatórios. Os métodos de agrupamento diferiram na 
aglomeração dos genótipos, fenotipicamente e de acordo com escalonamento 
multidimensional a SAB foi a mais divergente.

Palavras-chave: Sorghum bicolor; dissimilaridade genética; Caatinga.

Apoio

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq).
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Contribuições do estudo 
morfoclimático no município 
de Morro do Chapéu, BA e 
suas implicações no uso e 
ocupação do solo
Rosane Nunes de Azevedo Lima; Daira Santos 
Conceição, Leonara do Nascimento Menezes, 
Aline Santos de Jesus, Adrielle Motta Cerqueira 

Resumo

O presente trabalho consiste em uma investigação a respeito dos fatores 
morforclimáticos do município de Morro do Chapéu, Ba, e sua infl uência no 
plantio dos cultivos de rosas do deserto, uvas e morangos. A abordagem 
metodológica é de natureza qualitativa, visto que é feita basicamente a partir de 
análise, e interpretação dos dados pesquisados, pesquisas estas, realizadas 
por meio do trabalho de campo na área de estudo e pesquisa bibliográfi ca. 

Com clima ideal para assegurar o bom desempenho agronômico das espécies, 

Morro do Chapéu apresenta uma diversidade de cultivos e uma produção 

agrícola que não é encontrada em outras regiões do estado, o município 

consegue competir em qualidade de seus frutos com outras regiões do país e 

até mesmo do exterior, tais fatores estão intrinsicamente relacionados a sua 

localização geográfi ca favorável. Para a realização do presente artigo foram 

realizadas as seguintes etapas: 1º campo, 2° levantamento bibliográfi co, 

3° elaboração do referencial teórico e sistematização e análise dos dados. 

Durante a realização do trabalho observou-se uma produção agrícola 

bastante diversifi cada, diferente do que e produzido em outras regiões do 

estado, constatou-se que o clima é o principal agente de infl uência nos 
cultivos, visto que a amplitude latitudinal permite uma grande diversidade em 
opções de cultivos desde culturas do semiárido a regiões de temperatura 
mais amenas. Morro do Chapéu é um local que oferece condições especiais 
que facilitam desde os processos iniciais de desenvolvimento dos cultivos, 
permite melhores cuidados e consequentemente possibilita a seleção de 
melhores frutos/plantas.

Palavras-chave: clima; geomorfologia; produção agrícola.

Universidade Estadual de Feira de Santana, rosane_nunesfsa@hotmail.com.
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Qualidade das águas e uso 
das terras na Microbacia 
Hidrográfica do Sítio Ro-
mão (Alto Pontal)
Igor Luiz Dias Magalhães,  Antonio Marcos dos Santos

Resumo

A relação entre uso e ocupação das terras nas áreas de caatinga e a qualidade 
das águas no semiárido brasileiro vem sendo tema central de muitas discussões 
no que tange as práticas de degradação e preservação desse recurso. Nesse 
contexto, o objetivo desse trabalho é analisar a qualidade das águas armazenadas 
em reservatórios superfi ciais na microbacia hidrográfi ca do Sítio Romão (região 
do alto pontal) abrangendo os municípios de Afrânio (Pernambuco) e a divisa 
com Casa Nova, Bahia. Para realização desse estudo foram mapeados o uso e 
cobertura das terras da área de estudo a partir de uma imagem orbital gerada 
pelos sensores acoplados ao satélite RapidEye, produto obtido no ano de 2017. 
A partir da imagem orbital foram geradas assinaturas espectrais na faixa do 
visível (azul e verde) de 4 reservatórios. Este procedimento foi necessário para 
indicar presença de sedimentos e pigmentos fotossintetizantes na água. Este 
último indicador de matéria orgânica. Ao comparar o comportamento espectral 
das águas com a estrutura de uso e ocupação das terras, a luz da Teoria Geral 
dos Sistemas, observou-se que mais da metade dos reservatórios apresentaram 
problemas relacionados ao acumulo de sedimentos e, uma pequena quantidade, 
com presença de pigmentos verdes. Resultados que demonstra a forte relação 
entre a redução da vegetação de caatinga e a ampliação das áreas de pastagens 
e solo exposto. Os problemas apresentados podem comprometer o uso dessas 
águas para as mais diversifi cadas atividades agrícolas, dessedentação de 
animais e utilizações domésticas muito comuns na região.

Palavras-chave: sensoriamento remoto; recursos hídricos; desmatamento.

Apoio

Programa de Fortalecimento Acadêmico na Universidade de Pernambuco 
(PFAUPE) / Bolsa de Iniciação Científi ca. Ministério do Meio Ambiente do Brasil 
(Setor de Fornecimento de Imagens Orbitais).

Universidade de Pernambuco, igorluizdias@outlook.com.
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Uso de modelagem para 
avaliação dos estoques de 
carbono no solo em áreas 
de Caatinga
Antonio Vitor Santos Batista, Mariana Felix 
Santos, Alexandre de Siqueira Pinto, Eduardo 
Pires Bender, Rafael Feitosa Gouveia

Resumo

O solo é um importante reservatório de carbono (C) nos ecossistemas e 
a modelagem ambiental pode auxiliar na compreensão dos efeitos das 
mudanças climáticas no balanço de C deste compartimento. Esse trabalho 
objetivou calibrar o modelo Century para simular os estoques de C em solos 
sob vegetação nativa na Caatinga. Após revisão da literatura, dados de 5 
sítios foram utilizados, localizados em PE, CE, BA, RN e PB. Parâmetros 
de entrada do modelo para caracterização dos sítios foram obtidos em 
diferentes fontes: 1) precipitação e temperatura mensais em bases de dados 
disponíveis na internet; 2) estoques de C do solo, textura, pH e densidade 
aparente (0-20 cm) em artigos científi cos. Nestes sítios, o teor de argila variava 
entre 9-54% (Neossolos litólicos, Cambissolos, Argissolos e Latossolos). 
Foram realizados ajustes no parâmetro responsável pela produção vegetal 
reduzindo as diferenças entre os estoques simulados e observados de C do 
solo, e sua relação avaliada por regressão linear e cálculo do erro médio (M). 
Após este processo, o estoque de C simulado foi de 36 Mg.ha

-1
, enquanto 

o estoque médio observado foi de 38 Mg.ha
-1

. Verifi cou-se alta relação 
entre os estoques de C observados e simulados (R²=0,81, P=0,03), e baixo 
erro médio (M=6%). O próximo passo será utilizar dados independentes de 
estoques de C do solo na região para validação do modelo. Esta ferramenta 
apresenta grande potencial para simulações de cenários climáticos futuros 
avaliando seus efeitos na dinâmica de C do sistema.

Palavras-chave: Century; vegetação nativa; mudanças climáticas.

Apoio

Copes/UFS.
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Mapeamento de áreas ele-
gíveis à implantação de 
projetos MDL fl orestais

Gesiane Simara Barbosa, Ronaldo 
Medeiros dos Santos, Vinicius Orlandi 
Lima Barbosa, Marcelo Rossi Vicente 

Resumo

As fl orestas possuem a capacidade de estocar grande quantidade de 
carbono conferindo-as um papel fundamental no equilíbrio do clima, além de 
representar uma possibilidade de geração e captação de recursos fi nanceiros 

através do desenvolvimento de projetos de mecanismos de desenvolvimento 

limpo (MDL) fl orestal. Nesse sentido o trabalho teve por objetivo mapear 
as áreas elegíveis à implantação de projetos MDL fl orestais porção mineira 
da bacia do Rio Pardo. A área de execução do projeto abrangeu a porção 
mineira da bacia do Rio Pardo, localizada no norte de Minas Gerais. Sendo 
o mapeamento das áreas elegíveis realizado através de uma série histórica 
de imagens de satélite que compreende ao período de 1990 a 2017, com as 
quais foram confeccionados mosaicos com as bandas do infravermelho e 
infravermelho próximo possibilitando a identifi cação das áreas desfl orestadas 
desde 31 de dezembro de 1989 até a atualidade, pelo índice de vegetação 
da diferença normalizada (NDVI), atendendo aos critérios de elegibilidade 
do protocolo de Kyoto. A partir da aplicação da metodologia proposta, foram 
identifi cadas como sendo elegíveis à implantação de projetos do tipo “MDL” 
fl orestais, na porção mineira da bacia do Rio Pardo, cerca de 4.267.313 ha. 
A maioria das áreas elegíveis compreendeu pastagens e cerrado em estágio 
inicial de regeneração, sendo o tamanho contíguo mais frequente parcelas 
pouco mais de um hectare. A área de estudo possui grande potencial para a 
geração de recursos fi nanceiros através da implementação de projetos MDL 
fl orestais e comercialização dos créditos de carbono oriundos do estoque de 
carbono da vegetação.

Palavras-chave: créditos de carbono; fl orestas; mudanças climáticas.
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Variação espaço temporal 
da produção de serapilheira 
em uma área de Caatinga
Virginia Farias P de Araujo1, Alexandre 
Vasconcellos2

Resumo

Estudos sobre a dinâmica de serapilheira são importantes para a compreensão 
sobre ciclagem de nutrientes, padrões de sucessão e distúrbios ecológicos 
em ecossistemas terrestres. Verifi ca-se uma carência de estudos sobre 
serapilheira na Caatinga, que contrasta com a velocidade de degradação. 
O objetivo foi avaliar o efeito dos fatores climáticos e vegetação sobre a 
dinâmica temporal e espacial de serrapilheira em uma área de Caatinga. Em 
12 áreas, no Cariri paraibano, realizou-se levantamento fi tossociológico e 
foram alocados dois coletores (1m2), distantes 50m, para estimar a produção 
da serapilheira, entre novembro de 2009 e 2011. Utilizaram-se testes Anova 
para análise temporal e espacial e correlação de Spearman entre a produção 
de serapilheira e fatores climáticos. A produção de serapilheira variou entre 
de 3430 a 4600 kg.ha-1.ano-1, foi maior no segundo ano e diferiu entre os 
meses. A serapilheira total variou ao longo do ano, com picos no período 
seco, cerca de três meses após as maiores taxas de precipitação mensais. 
A produção de serapilheira divergiu entre as áreas, assim como cada uma 
de suas frações. A densidade das espécies vegetais, altura da vegetação e 
o diâmetro do tronco explicaram 79% da produção de serapilheira anual nas 
diferentes áreas. Este resultado revela que a produção de serapilheira na 
Caatinga apresenta uma heterogeneidade temporal e espacial, relacionada 
ao clima e à vegetação, o que deve proporcionar efeitos sobre o substrato 
para atividade de microrganismo do solo e, consequentemente, nas condições 
edáfi cas e disponibilidade de nutrientes.
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Indicadores de mortalidade 
ovina em áreas de Caatinga
Eduardo Epifânio dos Santos, Delka de Oliveira 
Azevedo,Delfran Batista dos Santos, Eduarda S. Sena

Resumo

O maior rebanho ovino do Brasil encontra-se na região Nordeste (IBGE, 
2017); no entanto, à medida que os rebanhos aumentam, maior devem ser 
os cuidados com a mortalidade dos animais. Nos municípios de Pintadas 
e Serrinha, a exploração ovina se dá em sua maior parte por pequenas 
propriedades caracterizadas por adotar um sistema de criação extensiva, 
sendo a caatinga a mais importante fonte de alimentos para os rebanhos. 
Objetivou-se identifi car as causas de morte de ovinos criados sob regime 
extensivo em área de Caatinga. O trabalho foi conduzido no período 
compreendido entre abril e maio de 2018 na zona rural dos municípios de 
Serrinha e Pintadas, ambos localizados na região semiárida da Bahia. Os 
instrumentos de pesquisa utilizados foram: (i) pesquisa bibliográfi ca; (ii) 
fotografi a; e (iii) questionário semiestruturado. O questionário foi elaborado 
com 10 (dez) perguntas, e aplicado a produtores de ovinos dos dois 
municípios supracitados. As respostas foram tabuladas e organizadas para 
fi ns de análise descritiva. A partir da análise dos questionários, observou-
se que a maior parte dos produtores sinalizou que realiza a vacinação dos 
rebanhos e agrupa os animais separando-os por sexo; apontou como as 
causas de morte mais acentuadas o ataque de predadores e enfermidades. 
As propriedades apresentaram taxa de mortalidade acima de 10%, logo faz-
se necessário estratégias de aperfeiçoamento dos produtores com vistas a 
minimizar os prejuízos de ordem econômica. Concluiu-se que o ataque de 
predadores e inefi ciência de manejo profi lático são os maiores responsáveis 
pela mortalidade.
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