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EDITORIAL

LIMIAR DIFERENCIAL ENQUANTO 
ESTÍMULO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

As Faculdades Adamantinenses Integradas 
vem pesquisando uma linguagem para subsidiar o 
desenvolvimento cognitivo dos jovens no sistema 
de ensino no Nível Médio das redes públicas e 
particular de ensino.

Pela reflexão define-se a Iniciação Científica  
enquanto plano capaz de auxiliar os jovens a 
encontrarem na Ciência um ponto de afirmação 
para escolha de um perfil profissional em seus 
projetos de vida. A integração da FAI no Ensino 
Médio consolidaria a definição do Imaginário 
diante de suas Necessidades Interiores.

Considera a FAI a experiência na Iniciação 
Científica fator preponderante para o jovem 
procurar sua auto-afirmação e ir programando a 
sistematização de seu perfil na categoria filosófica 
denominada palavra -“minha”, capaz de levá-lo à 
rápida inclusão no mercado de trabalho.

O Nucleo de Pesquisa e Pós-Graduação da 
FAI - NPP - visualiza, progressivamente, por sua 
vez um modo de de colaborar com a juventude 
no momento de se aprimorar a seleção instinto 
vocacional. Ao mesmo tempo, vê o NPP uma 
estratégia na Iniciação Científica Junior em 
oferecer ao Professor do Ensino Médio uma 
oportunidade para revitalização de seu potencial 
na Ciência dentro dos paradigmas universitários 
mais avançados.

Neste Boletim acontece a afirmação didática 
da Iniciação Cientifica Junior pelo acompanhar 
dos egressos do Ensino Médio no Ensino Superior.

Por fim, o Boletim Científico, na modalidade 
do aprendizado para Cientista Junior, sente-se 
gratificado por visualizar melhores horizontes 
sociais e existenciais para juventude no Oeste 
Paulista.

Adamantina, 25 de Março de 2014

Profº Dr. Orlando Antunes Batista
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Dessa maneira, a bacia hidrográfica pode ser considerada como um importante elemento na 
gestão de recursos hídricos, pois as interações que ocorrem em sua superfície são fundamentais 
para ações de planejamento e gerenciamento. 

BACIAS HIDROGRÁFICAS: POR QUE ENTENDÊ-LAS?

Daiane Pereira da Silva
Aluna do 9º termo de Engenharia Ambiental da FAI

Prof. Dr. Denílson Burkert
Orientador

Uma bacia hidrográfica compreende a área de um terreno que abriga um rio principal em sua 
porção mais baixa. É a área de captação das águas provenientes da chuva e que permite a drenagem 
da água e o transporte de partículas de solo e de material dissolvido para um ponto de saída da 
bacia.

O processo de drenagem ocorre por meio de corpos de água superficiais como os córregos e 
ribeirões, os quais atuam como tributários ou afluentes, que deságuam no rio principal, formando 
um sistema caracterizado pela entrada e saída de energia da bacia (Figura 1). 

Para citar um exemplo da entrada e saída de energia, imagine uma situação na qual toda água que 
cai na linha de divisão entre uma bacia hidrográfica e outra, terá uma porção escoando para fora e 
outra para dentro da bacia. Nesse sentido, a água percorrerá diferentes caminhos. Superficialmente 
passando sobre o solo e entre a vegetação e em seguida desaguando nos córregos e riachos, que 
por sua vez, irão se juntando e darão origem aos rios. A água também poderá infiltrar-se no solo e 
permitir a recarga de aqüíferos, ou ainda, poderá evaporar, antes ou durante o seu contato com o 
solo, e sem seguida retornando à atmosfera. Essas são apenas algumas das possíveis dinâmicas que 
ocorrem em uma bacia hidrográfica, com características complexas dependendo da combinação de 
fatores ambientais ou antrópicos que acontecem em sua superfície.

Figura 1. Esquemas de uma bacia hidrográfica.
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É importante conhecer os mecanismos envolvidos em uma bacia hidrográfica para melhor 
gerenciar seus recursos hídricos e preservar a qualidade dos mesmos.

Para se entender o funcionamento de uma bacia hidrográfica deve se levantar informações de 
aspectos naturais como: relevo, hidrografia, precipitação, tipos de solo. É necessário também se 
observar as características dos rios principais para avaliar a qualidade dos recursos ambientais, 
identificar os possíveis impactos e, nesse caso, impor metas para controle da poluição, de extração, 
entre outros, de modo a assegurar o manejo racional da área.

Entretanto, os impactos ambientais tendem a ocorrer. Eles estão presentes, principalmente, 
no que diz respeito às ações antrópicas como uso e ocupação do solo, destacando as atividades 
agrícolas e a indústria. As ações impactantes são fatos que ocorrem de longa data e, desde então, 
vêm aumentando suas consequências. Elas são mais visíveis nas áreas urbanas, onde a concentração 
de pessoas é maior e a ocupação do espaço muitas vezes ocorre de forma desordenada.

Os principais problemas observados estão diretamente relacionados à água como: geração 
de esgoto doméstico que, em alguns casos, ainda é lançado diretamente num corpo d’água sem 
tratamento prévio; lixos são descartados em rios e córregos; ou ainda, lixões/aterros em condições 
favoráveis à contaminação do lençol freático. Essas atitudes podem comprometer a qualidade 
da água utilizada para abastecimento e, inclusive, obrigar os órgãos responsáveis pelo serviço a 
cobrarem mais pelo seu tratamento. Além disso, dificulta o desenvolvimento da vida aquática.

Por isso, entender as dinâmicas de uma bacia hidrográfica é apenas o princípio, pois a garantia 
de um bom gerenciamento trata-se de um trabalho complexo, porém necessário, uma vez que os 
seus recursos são finitos e devem estar dentro dos padrões de qualidade para garantir-nos seu uso 
apropriado. Sendo necessária nesse processo a participação do poder público e dos cidadãos que 
vivem na bacia.

A autora agradece ao CNPq pela concessão da bolsa de iniciação científica PIBIC/CNPq/FAI.

Referências Bibliográficas:

Botelho, R. G. M.; Silva, A. S. Bacia hidrográfica e qualidade ambiental. In: Guerra, A. J. T. e Vitte, A. 
C. (orgs.) Reflexões sobre a geografia física do Brasil. 2ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 
153-189.

Projeto Piracena. Cartilha ambiental Esso – Piracena. Disponível em: <http://www.cena.usp.br/
piracena/cartilha.pdf>. Acesso em 13 fev. 2013.

Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Pacto das águas. Curso água e floresta – Aula 
3. Bacia Hidrográfica. Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp/pactodasaguas/curso/
agua-e-floresta/aula-3-bacia-hidrografica/>. Acesso em 15 fev. 2013.
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PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS EM AMBIENTE PROTEGIDO, VANTAGENS E 
DESVANTAGENS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Fabio Souza Pereira Junior 
Jefferson Ricardo Pinheiro de Sá

Rauani Cristina Silva Machado
Vinicius de Lima Chuma

Alunos da E.E. Helen Keller
 

Danilo de Souza Rosa
Aluno de Agronomia da FAI

Claudemir Garbelini
Professor da E.E. Helen Keller

Bolsistas CNPq/VALE – Forma Engenharia
 

Franciele Aparecida Bufon dos Santos
Jenifer Michele dos Santo Silva
Lorena Quintino de Lima Farias

Alunos da E.E. Helen Keller
Bolsistas CNPq/ PIBIC EM

Dr. Delcio Cardim
Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira

Professores da FAI
Coordenadores dos Projetos CNPq/VALE e CNPq/PIBIC EM

O clima é um fator que influencia muito na produção de hortaliças. No verão, há condições favoráveis 
para o aparecimento de doenças, devido as chuvas demasiadas que danificam as hortaliças. O frio e 
os ventos do inverno,  por outro lado, 
acabam prolongando o ciclo dessas 
culturas.

Para auxiliar na resolução desse 
entrave podemos lançar mão do 
cultivo protegido, que se caracteriza, 
pela construção de uma estrutura, 
para a proteção das plantas contra 
os agentes meteorológicos que 
permita a passagem da luz, já que 
essa é essencial na realização da 
fotossíntese. Este é um sistema de 
produção agrícola especializado, 
que possibilita certo controle das 
condições edafoclimáticas como 
a temperatura, umidade do ar, 
radiação, o solo, vento e composição 
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atmosférica. 
O ambiente protegido pode ser túnel (baixo 

ou alto), uma estufa agrícola com ou sem pé 
direito ou até mesmo uma casa de vegetação, 
onde o controle do ambiente é intensificado. 
Nas estruturas mais altas pode ser realizado 
o cultivo sem solo, mais conhecido como 
hidropônico. No inverno, devido às condições 
climáticas favoráveis a cultivo da rúcula, seria 
dispensável o uso do ambiente protegido. 
Porém, devido ao melhor aproveitamento dos 
fatores de produção pelas plantas, que ocorre 
dentro do mesmo, houve melhor rendimento 
das plantas cultivadas no ambiente protegido. 

Já  no  verão, a alta precipitação pluviométrica durante o ciclo da cultura e sua concentração 
em curtos períodos de tempo foi prejudicial ás plantas cultivadas no campo, que não conseguiram 
acompanhar a produtividade verificada no ambiente protegido. No campo, além da menor 
produtividade também se observou menor qualidade das plantas. O impacto das gotas de chuva nas 
folhas, bem como a movimentação de partículas de solo, danificaram fisicamente as folhas, atrasando 
o desenvolvimento da planta e diminuindo a qualidade final do produto, a ponto de, na colheita, 
as folhas apresentarem bom aspecto para a comercialização, pois estavam coriáceas, amareladas, 
danificadas e por outro lado, o cultivo em ambiente protegido também apresentam desvantagens, 
como o alto custo para sua implantação, que pode variar de R$ 30,00 á R$ 60,00 o m2, dependendo 
do grau de tecnologia empregada no ambiente. Além disso, este sistema de cultivo envolve áreas de 
conhecimento amplas para que o manejo das plantas dentro dele seja muito bem feito, necessitando 
de mais conhecimento técnico para ser realizadas com sucessoras. Para se cultivar hortaliças em um 
ambiente protegido são necessários, antes de tudo, conhecer muito bem as espécies que serão 
cultivadas, principalmente quanto às exigências ambientais nutricionais, ou seja, conhecer bem as 
necessidades  fisiológicas das hortaliças. O ambiente também em que serão plantadas, não só em 
termo de região, mas de localização, coletando informações sobre temperaturas reinantes (máxima 
e mínima), período de maior chuva, predominância de ventos, culturas adjacentes e permanência de 
uma mesma cultura. A radiação solar é o principal fator que limita o rendimento das espécies tanto 
no campo, como em ambientes protegidos, especialmente nos meses de inverno e em altas latitudes. 

As distintas regiões do Brasil, 
em geral, mostram uma 
redução da radiação solar 
incidente no interior do 
ambiente protegido com 
relação ao meio externo 
de 5 a 35%. Estes valores 
variam com tipo de plástico 
(composição, química e 
espessura), com o ângulo de 
elevação do sol (estação do 
ano e hora do dia) e também 
dependem da reflexão e 
absorção pelo material. No 
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ambiente protegido a fração difusa da radiação solar é maior que no meio externo evidenciando o 
efeito dispersante do plástico, que possibilita que essa radiação chegue com maior eficiência as folhas 
das hortaliças no seu interior, principalmente as conduzidas na vertical, ou cultivadas em densidade 
elevada onde uma folha tende a sombrear a outra. Qualquer que seja a região de produção, não 
se pode ter estruturas construídas ao lado de árvores ou construções que protejam sua sombra 
sobre o ambiente protegido, mesmo que seja apenas por algumas horas durante o dia. Estruturas 
geminadas, também geram faixas de sombreamento sobre as culturas. 

A  temperatura  é um fator agro meteorológico que exerce influência sobre as seguintes funções 
vitais das plantas: germinação, transpiração, respiração, fotossíntese, crescimento, floração e 
frutificação nos países do hemisfério norte, caracterizados por clima temperado com invernos muito 
rigorosos o ambiente protegido possui a finalidade de aquecimento, tornando-se uma verdadeira 
“estufa” para que a produção seja possível. Porém, nas condições climáticas brasileiras, consideradas 
tropicais e subtropicais, onde o cultivo de hortaliças é possível durante o ano todo, o aquecimento 
natural demasiado do ambiente pode causar problemas no cultivo das plantas. 

Para o manejo da temperatura do  ar é indispensável  à instalação de um termômetro de máxima e 
mínima a 1,5m de altura, no centro do ambiente protegido, obrigatório ter por causa da luminosidade 
direta do sol. As leituras devem ser realizadas diariamente e sempre no mesmo horário. A umidade 
relativa do ar no interior de um ambiente protegido é determinada diretamente pela temperatura, 
numa relação inversa entre ambas. Ela pode variar num período de 24 horas de 30 a 100%, sendo 
que diminui durante o dia e aumenta durante a noite. Ela está vinculada ao equilíbrio hídrico das 
plantas, onde um déficit pode alterar a transpiração, alterando a capacidade do sistema radicular de 
absorver a água e o nutriente. Dessa forma, o  manejo da umidade do ar, também vai depender da 
cultura visando-se atender sua fisiologia de crescimento e desenvolvimento.

Para o manejo da umidade dentro 
do ambiente protegido é necessária 
a instalação de um higrômetro ou 
u termo-higrômetro, cujas leituras 
deverão ser registradas diariamente 
ao meio dia (12h). No manejo da 
umidade do ar, a ventilação do 
ambiente pode auxiliar tanto para 
aumentar como para diminuir a 
mesma. Outras medidas de manejo 
podem ser adotadas para se elevar 
a umidade, côo a pulverização das 
plantas com água. Nesse caso, a água 
pulverizada ao evaporar as plantas 
irá elevar  a umidade e diminuir a 
temperatura. 

Também se podem molhar os carreadores para aumentar a umidade, controlando sempre a 
quantidade de água colocada para que no final da tarde o chão dos carreadores estejam secos. E 
finalmente não se deve utilizar “mulching” plástico nos cultivos, em regiões ou épocas sujeitas a 
baías umidades do ar.
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MANEJO DE PRAGAS E DOENÇAS COM PRODUTOS ALTERNATIVOS 
RECOMENDADOS OU TOLERADOS NO CULTIVO ORGÂNICO

Fabio Souza Pereira Junior 
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O manejo de pragas no cultivo orgânico não procura exterminar os insetos- pragas, mas 
simplesmente mantê-los em determinados níveis de equilíbrio e, não colocando  risco a lavoura e o 
lucro do agricultor e, especialmente a saúde do produtor e consumidor. Em geral, os insetos causam 
prejuízos ao homem e animais, sejam através dos danos às plantações, ou através da transmissão 
de doenças. Outros são benefícios como o bicho-da-seda, abelhas e demais polinizadores e insetos 
que se alimentam de outros insetos. O grande desafio da agricultura é manter a produtividade dos 
cultivos e ao mesmo tempo melhorar a qualidade e sanidade dos alimentos, conservando os recursos 
naturais (solo, água, ar e organismos benéficos) para gerações futuras. O reconhecimento dos insetos-
pragas e seus inimigos naturais não podem ser 
dispensados no cultivo orgânico. Inseto pode 
ser considerado praga quando causa danos 
econômicos ao produtor. A simples presença 
de insetos na lavoura não significa perdas, 
é necessário que a população destes seja 
elevada. Antes de iniciar um controle o produtor 
deve primeiro reconhecer qual a praga que 
costuma sempre causar danos a sua lavoura. 
Caso não consiga reconhecer, deve recorrer ao 
técnico do município para determinar a praga 
e, principalmente, verificar a necessidade 
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de tratamentos fitossanitários e com 
produtos alternativos. No cultivo orgânico 
o homem deve intervir o menos possível 
no meio ambiente para não desequilibrar o 
sistema. Por isso, os produtos alternativos, 
mesmo que não causem riscos ao homem 
e meio ambiente, somente devem ser 
utilizados quando realmente necessários 
e sempre aplicados com equipamentos de 
proteção e, tomando-se o cuidado de não 
deixá-los ao alcance de crianças e animais.

A água de cinza e cal (fertiprotetor 
de plantas) é um produto ecológico 
obtido, pela mistura de água, cinza e cal, 
recomendado pra aumentar a resistência das culturas ás pragas, reduzindo a ocorrência de vaquinhas 
e pulgões e também de doenças. Essa mistura contém expressivos teores de macro (Ca, Mg e K) e 
micronutrientes, estimulando a resistência ás doenças fúngicas e bacterianas.

 Modo de preparar: em um recipiente de alvenaria, plástico ou latão misturar 5 kg de cinza 
peneirada com 100L de água. A mistura deve permanecer em repouso no mínimo por 1 hora antes 
de ser utilizada. Nesse período, agita-se a mistura no mínimo três a quatro vezes, com madeira 
ou taquara. Após a última agitação, esperam-se 10 á 15 minutos para que ocorra a sedimentação 
das partículas solidas. A água de cinza de cal deve ser coada antes do uso, usando-se a peneira do 
pulverizador. A mistura deve ser filtrada e armazenada em bombonas1. No momento de usá-la, basta 
agitar o conteúdo que irá retomar a cor branco-leitosa. Preferencialmente, no momento de usá-la, 
pode-se associá-la a um espalhaste adesivo (farinha de trigo a 2%). 

Cuidados na aplicação: evitar aplicar em horários de intenso calor. No verão, aplicar à tardinha ou 
de manhã cedo, especialmente quando a cinza utilizada for de madeira, pois tem maior concentração 
de nutrientes e é mais salina e alcalina.

Enxofre (alcaricida): é um produto natural que pode ser usado puro ou na calda sulfocálcica 
visando o manejo de ácaros. Ao ser utilizado puro, devem-se misturar, a seco, 800g de enxofre e 
200g de farinha de milho bem fina, diluindo 34g em 10 litros de água e aplicar sobre as plantas. 

Farinha de trigo: espalhaste 
adesivo ecológico e manejo de 
ácaros, pulgões e lagartas. Quanto 
mais serosa for á superfície da folha 
ou ramos das plantas tratadas, maior 
numero de gotas se forma, menor 
a área de molhamento, maior a 
possibilidade de injúrias e menor 
a eficiência da pulverização sobre 
a nutrição ou manejo de pragas 
e doenças. Dentre as hortaliças, 
alho, cebola, repolho e couve-flor 
são exemplos de culturas com alta 
serosidade nas folhas e que exigem, 
por isso, o uso de espalhaste adesivo 
nas pulverizações das caldas, de 

1 Bombonas: Reservatório metálico, em geral de ferro, com paredes espessas, para armazenagem de produtos químicos.



água de cinza de cal e de outros 
produtos alternativos. Quando 
as gotas permanecem inteiras 
sobre a superfície foliar, por falta 
de espalhaste adesivo, podem 
danificar os tecidos vegetais 
quando o sol incide sobre elas. 

Modo de preparar: em um 
recipiente apropriado, misture 
com água os ingredientes 
a serem pulverizados, 
acrescentando a farinha por 
último.  Vá adicionando a farinha 
aos poucos, lentamente, sob 
forte e constante agitação com 
auxilio de uma pá de madeira ou taquara para que a dissolução seja completa. Para evitar obstrução 
de bicos do pulverizador. 

Dosagem: 200g de farinha de trigo em cada 10L de calda. Essa dose pode ser aumentada ou 
diminuída de acordo com o grau de serosidade das folhas. No manejo de insetos-pragas que ocorrem 
em hortas, recomenda-se o seguinte preparo: diluir 1 colher de sopa de farinha de trigo em 1L de 
água e pulverizar nas folhas atacadas. Aplicar pela manhã em cobertura total nas folhas, em dias 
quentes, secos e com sol; mais tarde, as folhas secando com o sol formam uma película que envolve 
as pragas e caem com o vento.
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Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira

Professores da FAI
Coordenadores dos Projetos CNPq/VALE e CNPq/PIBIC EM

Para implantação de uma horta orgânica sobrescrito em m² em pequenas áreas pode-se considerar 
o cálculo de 10m² por pessoa e uma hora de trabalho diário possibilita a manutenção até 100m² de 
área.

Para início da produção é importante realizar um planejamento. Nele devem-se definir os espaços 
a serem utilizados e o tipo de produção pretendida. Descrevemos no item instalação da horta, 
algumas instalações indispensáveis à implantação de uma horta orgânica.

O planejamento da produção se refere à escolha dos produtos pretendidos, verificando-se época 
de plantio, variedades adaptadas, escalonamento de produção, consórcios, ciclos das culturas, 
exigências e tratos culturais necessários, assuntos que trataremos mais adiante.

Em uma horta conduzida no sistema orgânico, é necessário inicialmente tomar conhecimento 
sobre dados regionais como clima, tipo de solo, proximidade com áreas florestadas, fauna existente, 
e outras. Todos estes fatores são relevantes para a condução de um plantio que deve interagir com 
o meio ambiente em que se insere.

O clima, por exemplo, é determinante na adaptação de certas culturas e deve ser levado em 
consideração na seleção de variedades. As diferenças entre estações, quanto à temperatura e 
pluviosidade devem ser verificadas, servindo como base para um calendário de épocas de plantio.

O tipo de solo é o fator mais relevante a ser considerado para a produção. O solo deve ser 
encarado como um organismo vivo, que interage com a vegetação em todas as fases de seu ciclo 



de vida. Devem ser analisados 
os aspectos físico, químico e 
biológico dos solos.

O aspecto físico do solo 
se refere à sua textura e sua 
estrutura. A textura de um 
solo se relaciona ao tamanho 
dos grãos que o formam. 
Um solo possui diferentes 
quantidades de areia, argila, 
matéria orgânica, água, ar e 
minerais. A forma como estes 
componentes se organizam, 
representa a estrutura do solo. 
Um solo bem estruturado deve 
ser fofo e poroso permitindo a 
penetração da água e do ar, assim como de pequenos animais, e das raízes.

O aspecto químico se relaciona com os nutrientes que vão ser utilizados pelas plantas. Esses 
nutrientes dissolvidos na água do solo (solução), penetram pelas raízes das plantas. No sistema 
orgânico de produção os nutrientes podem ser supridos através da adição de matéria orgânica e 
compostos vegetais.

O aspecto biológico trata dos organismos vivos existentes no solo, e que atuam nos aspectos 
físicos e químicos de um solo. A vida no solo só é possível onde há disponibilidade de ar, água e 
de nutrientes. Um solo com presença de organismos vivos indica boas condições de estrutura do 
solo. Os microrganismos do solo são os principais agentes de transformação química dos nutrientes, 
tornando-os disponíveis para absorção pelas raízes das plantas. 

CUIDADOS NA SEMENTEIRA
Na sementeira prepara-se a muda que vai para o campo. É uma época de muitos cuidados porque 

uma muda saudável gera uma planta produtiva. Na sementeira a terra deve ser limpa de doenças e 
sementes de outras ervas para evitar doenças e competição; deve-se dar preferência a solos arenosos, 
onde a germinação das sementes é mais 
fácil e evita-se o encharcamento. A 
sementeira deve ser coberta para evitar 
a incidência direta de raios solares e 
chuva. A cobertura pode ser feita com 
palha, bambu, tela e plástico.

NUTRIÇÃO DAS PLANTAS E ATAQUE 
DE PRAGAS

O equilíbrio nutricional tem 
importância fundamental na saúde das 
plantas. Por esta razão, deve-se fazer 
análise do solo e análise foliar para uma 
nutrição adequada, sem excesso. A 
correção do solo com calcário deve ser 
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feita de preferência na forma calcifica, conforme a recomendação técnica. Deve-se dar preferência 
à adubação orgânica e aos fertilizantes minerais parcialmente solúveis, pois a lenta liberação dos 
nutrientes proporciona menores perdas pela erosão e chuvas, além de dificultar acúmulo de radicais 
livres.

Recomenda-se evitar o emprego de adubos altamente solúveis, já que favorecem o desequilíbrio 
da planta e do ecossistema. Caso seja necessário seu uso, procurar formas menos solúveis, fazendo o 
maior número possível de parcelamento e aplicar sobre o solo coberto com matéria orgânica ou mato. 
É fato que a aplicação de adubos de alta e média solubilidade libera nutrientes que desequilibram as 
plantas, tornando-as susceptíveis às pragas e doenças.

RISCOS DAS PESTES E INSETICIDAS
Os defensivos agrícolas são 

substâncias ou misturas, naturais ou 
sintéticas, usadas para destruir plantas, 
animais (principalmente insetos), 
fungos, bactérias e vírus que prejudicam 
as plantações. São enquadrados em 
várias categorias: germicidas, que 
destroem microrganismos patogênicos 
e embriões; fungicidas, que eliminam 
fungos; acaricidas para combater 
ácaros; herbicidas, que combatem as 
erva daninhas que brotam no meio de 
certas culturas e prejudicam seu desenvolvimento: raticidas, formicidas, cupinicidas e outros.

Na agricultura convencional moderna, surgida após as grandes guerras, assegurou-se que o 
combate às pragas da lavoura é indispensável para assegurar a integridade das colheitas. No entanto, 
esta pratica pode acarretar graves prejuízos para o homem e a natureza, principalmente quando 
realizada de forma inadequada. Entre as piores consequências do uso desses produtos são: agressão 
ao meio ambiente, contaminação de alimentos, prejuízos para a saúde de quem os manipula e a 
resistência progressiva aos agrotóxicos pelos seres vivos que se pretende eliminar, o que acaba por 
exigir o emprego de drogas cada vez mais potentes e em quantidades maiores. Quando é feita a 
aplicação de um pesticida, não é somente determinada praga que é eliminada, mas toda cadeia 
alimentar, constituída de predadores naturais da praga são eliminados de forma indiscriminada 
e quem perde é o ecossistema. Portanto, ao utilizar um produto químico na agricultura deve ser 
tomado todo cuidado, preferindo aqueles naturais e alternativos, que causem menor impacto à 
natureza e prejuízo à saúde humana e dos animais.

MANEJO DE PRAGAS E DOENÇAS EM HORTA
O ataque de pragas e doenças é um dos maiores problemas enfrentados até uma centena s por 

pequenos ou grandes produtores de hortaliças. Algumas planta podem ser atacadas por dezenas 
ou até uma centena de doenças. Da mesma forma, algumas pragas podem atacar dezenas ou até 
centenas de espécies de plantas. O uso de agrotóxicos para combater doenças e pragas nem sempre 
é a melhor opção, principalmente em pequenas áreas. Afinal, além de custarem caro, a aplicação 
errada desses produtos podem representar riscos de contaminação ao aplicador, aos alimentos e ao 
ambiente. As doenças podem ser causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides.
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DESCRIÇÃO DA PLANTA

A Cana de Açúcar, é uma planta herbácea de grande porte, se desenvolve caracteristicamente em 
fornos de tovaira. Possui, como a maioria das espécies (gramíneas), uma parte aérea formado por 
colmos, nódio, internódio, Gema, jocal, folhas e inflorescência, e uma outra subterrânea formado 
por rizoma e raízes.

PARTE SUBTERRÂNEA

Rizomas - Este possuem os internódios, 
nódio e gema. As gemas são responsáveis pelo 
aparecimento das perfilhas formadas na tovaira. 
São os rizomas que irão rebrotar após a colheita, 
dando origem as novas tovairas, tanto na “soca” 
como na “resoca”.

Raízes - São fibrosas (sistema radicular 
fasciculada), podendo até atingir um de 
profundidade. As raízes têm função de absorver 
as substâncias nutritivas do solo assim sendo 
responsáveis pela “alimentação” da cana.
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PARTE AÉREA

Colmo - O seu porte pode ser: semiereto ou 
documbento. É a parte da planta que fica acima do solo, 
sustentando as folhas.

Nódio - Ela engloba a gema, a zona radicular, o anel 
de crescimento e a cicatriz folhar. É a região de extrema 
importância na descrição da planta.

Internódio-É a parte responsável pelo acumulo de 
sacarose da planta, localizado entre um nódio e outro.

Gema - A gema apresenta várias formas e tamanhos, 
dependendo da variedade. As suas principais funções 
são: brotamento da cana e identificação da variedade. 

Folha - Sua função é fazer a respiração da planta. Ela é 
ligada ao colmo na região do nódio formando as fibreiras 
opostas e a alternadas ao longo do colmo.

Inflorescência - É a panícula, que pode ser denominada de flor ou bandeira. Seu aparecimento 
está associado a parte sacarose da cana, pois a flor da cana fica isoporizada (imprópria) para a 
moagem. A cana fica florida quando ela sofre alguma adversidade (secas prolongadas por exemplo) 
ou quando está velha.

EFEITOS DO FLORESCIMENTO NA PLANTA

Este processo fisiológico, possivelmente seja um 
dos principais problemas da cultura da cana-de-
açúcar, variando seu efeito em função da região e da 
cultivar.  

A síntese de hormônios indutores do florescimento 
só ocorre em plantas que atingiram suficiente 
maturidade para florescer, após o desenvolvimento 
vegetativo. Estas plantas, expostas à um fotoperíodo 

indutivo e à temperaturas indutivas, as quais atuando 
no fitocromo, levam-nas à síntese dos hormônios do 
florescimento, designado como florígeno. 

 Outras mudanças fisiológicas acontecem, como 
mudanças na distribuição da água, redistribuição de 
nutrientes orgânicos e inorgânicos, diminuição nas 
reservas de carboidratos em função da isoporização 
que aparece após o florescimento e excreção de 
potássio e nitrogênio pelo sistema radicular. 

 Normalmente, atribue-se ao florescimento perdas 
enormes em tonelagem de cana e teor de 

Sacarose.
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RESUMO

As bacias e microbacias hidrográficas são consideradas unidades ambientais para estudos da 
qualidade ambiental e trabalhos de revitalização de áreas degradadas. A cidade de Adamantina é 
drenada por seis microbacias, sendo três pertencentes à bacia do rio Aguapeí – Feio e três a bacia 
do rio do Peixe. O objeto de estudo deste texto é a microbacia do córrego Tocantins, onde está 
localizada a EE Profª Fleurides Cavallini Menechino e foi realizado um levantamento histórico da sua 
ocupação e os principais danos ambientais. Constataram-se diversos problemas socioambientais, 
entre eles: enchente, contaminação das águas, falta de mata ciliar, desmatamento e erosão.

Palavras chaves: Bacia hidrográfica; degradação ambiental; qualidade ambiental; urbanização; 
ocupação do solo.

ABSTRACT

The basins and watersheds are considered environmental units for studies of environmental quality 
and work revitalization of degraded areas. The town of Adamstown is drained by six watersheds, 
three belonging to river basin Aguapeí – Feio and three River Basin Peixe. The object of this paper is 
to study the watershed stream Tocantins, where is located the EE Prof. Fleurides Cavallini Menechino 
and a survey of their historical occupation and major environmental damage. It was discovered that 
many environmental problems, including: flooding, water contamination, lack of riparian vegetation, 
deforestation and erosion.

Keywords: Watershed, environmental degradation, environmental quality, urbanization, land use.

I - APRESENTAÇÃO

O trabalho aqui apresentado é resultado parcial do projeto PIBIC – Ensino Médio, desenvolvido 
pela FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas, que consiste em analisar a qualidade ambiental 
das bacias hidrográficas onde estão localizadas as escolas do município. O citado projeto está sendo 
realizado pelo bolsista que estuda na Escola Estadual Fleurides Cavallini Menechino, localizada na 
bacia hidrográfica do córrego Tocantins.

Nesta primeira etapa da pesquisa, que consiste ao período de março a junho/2012, procurou-
se realizar um levantamento teórico sobre bacias hidrográficas, trabalho de campo e aplicação de 
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questionários junto à população, levantamentos estes que culminaram neste sucinto artigo com 
alguns resultados preliminares da pesquisa realizada na bacia hidrográfica do córrego Tocantins em 
Adamantina-SP.  

II - BACIAS E MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS.

Quando perguntamos a alguém o que é uma bacia hidrográfica, certamente esta pessoa responderá 
o pouco que as escolas nos ensinam ainda no ensino fundamental, sobre as bacias principais do Brasil, 
como as dos rios Paranapanema, Amazonas ou São Francisco. Tal ensinamento é vago e superficial, 
pois o assunto “bacia hidrográfica” é bem mais complexo e engloba várias questões, tanto sociais 
quanto ecológicas.

Didaticamente, uma bacia hidrográfica é um sistema de drenagem natural. Quando a água da 
chuva encontra o solo parte dela é absorvida e o restante escoa pelas encostas desta bacia até 
encontrar o canal de drenagem, que nada mais é do que os rios. Estes estão situados no fundo 
de vales, e tudo ao seu redor pertence a um delicado sistema natural que, se alguma coisa estiver 
errada, pode ser quebrado, ocasionando problemas ambientais graves.

Quando a bacia é pequena, como a rede de drenagem de um córrego, ela recebe o nome de 
microbacia ou sub-bacia. Portanto todo curso de água faz parte de uma bacia, pois é através delas 
que a água sairá daquela região, e todos os espaços ocupados pelos homens pertencem a uma 
microbacia ou bacia hidrográfica. Podemos imaginar então uma bacia hidrográfica literalmente 
como uma bacia, dessas usadas em cozinhas, com um furo de saída na parte baixa. Porém, no caso 
em questão, estamos nos referindo a uma unidade ambiental física, que é uma área de drenagem, 
produtora e armazenadora de água, com um complexo ecossistema, onde os homens desenvolvem 
relações sociais.

Atualmente as bacias hidrográficas não são apenas uma área de drenagem das águas, mas 
sim, a unidade ambiental prioritária para a realização de trabalhos de preservação ambiental e de 
recuperação de áreas degradadas, pois, recuperando a qualidade ambiental das diversas bacias 
abrangeremos uma imensa área territorial preservada ambientalmente.

III - AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ADAMANTINA

O município de Adamantina se ergueu sobre o divisor de águas das bacias hidrográficas do Rio 
Aguapeí e do Rio do Peixe. Estas duas englobam um total de 59 municípios, conforme Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe de 1997.

Adamantina possuiu seis sub-bacias, sendo três fazendo parte da Bacia do Aguapeí (Córregos 
Esperança, Oriente e Lambari) e as outras três à Bacia do Peixe (Córregos Itaipus e Tocantins e Ribeirão 
dos Ranchos). Estes cinco córregos, juntamente com o Ribeirão dos Ranchos, têm suas principais 
nascentes na área urbana do município, abarcando nos seus percursos tanto a área urbana quanto 
rural. A tabela abaixo mostra respectivamente a área de cada uma das sub-baias. 

Total de 80,175 Km²

N° SUB-BACIA Área (km²)

1 Ribeirão dos Ranchos 16,706
2 Córrego Tocantins 9,716
3 Córrego Taipus 21, 475
4 Córrego da Esperança 10,786
5 Córrego Oriente 9,664
6 Córrego Lambari 11,828
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Das sub-bacias da cidade, a do Córrego Tocantins (Número 2 no mapa acima, destacado em 
amarelo) é o nosso objeto de estudo. Esta bacia ocupa a porção centro-oeste da área urbana de 
Adamantina tendo como drenagem principal o Córrego Caldeiras e que deságua no Ribeirão dos 
Ranchos.

Três nascentes deste córrego se encontram na área urbana, sendo todas elas canalizadas de modo 
que há ruas e construções por cima delas, como vemos nas fotografias abaixo. Quando ele deságua 
no Ribeirão dos Ranchos, já se encontra na área rural. 

Foto 1: Vista da área de nascente próximo do cruzamento da rua Nove de Julho com Avenida Deputado Cunha 
Bueno.

Fonte: TEIXEIRA, Lucas (2012)
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Foto 2: Nascente canalizada do córrego Caldeira, Av. Deputado Cunha Bueno, próximo ao Jd. Mário Covas.

Fonte: TEIXEIRA, Lucas (2012)

Foto 3: Nascente próxima do cruzamento da rua Fioravante Spósito e da Alameda Antônio Buzzeto

                                   Fonte: TEIXEIRA, Lucas (2012)

Predomina na cabeceira desta sub-bacia um relevo suave ondulado, formado por colinas médias 
e mais a jusante, a transição para um relevo de morrotes, onde predominam declividades médias a 
alta (acima de 15% e amplitudes locais de 100 à 300 metros).

Hoje o córrego se tornou bastante poluído e com sérios problemas ambientais em decorrência 
do processo de urbanização e também de industrialização. Isso começa ainda no século passado, 
quando as primeiras indústrias se instalaram no município. A região do Parque dos Pioneiros, con-
hecida como “Buracão” serviu como fonte de matéria prima para a olaria da família Endo, que hoje 
dá nome ao bairro, cujas chaminés, que podem ser observadas na Foto 4, se tornaram Patrimônio 
Cultural da Cidade.
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Foto 4: Vista das chaminés da antiga olaria. Atual Patrimônio Cultural de Adamantina.

Fonte: TEIXEIRA, Lucas (2012)

A argila era retirada do leito de um dos afluentes do Córrego Tocantins que ali passa. Hoje a região 
foi toda revitalizada para a criação da área de lazer. Porém, a retirada de argila e a erosão hídrica 
aprofundaram tanto o leito do rio que, mesmo com a canalização, pode-se perceber resquício dessa 
época.

 Ao passarmos pela ponte da Alameda Francisco José de Azevedo, como pode ser observado na 
Foto 5, a erosão do canal fluvial foi tanta, que abriu esse enorme buraco, que foi necessário obras de 
engenharia civil para fazer a devida correção topográfica.

É fácil deduzir o apelido de “buracão” à Praça dos Pioneiros, pois a exploração de argila para 
produção de tijolos e telhas, mais a concentração da água pluvial no talvegue do córrego Tocantins, 
foram o ingrediente adequado para acelerar o processo erosivo e formar o grande e popular 
“buracão” que ali existia.

Foto 5: Desembocadura do córrego Tocantins no Parque dos Pioneiros

Fonte: TEIXEIRA, Lucas (2012)
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Cabe citar que até 1.979 não existia no Brasil uma legislação voltada a disciplinar os novos 
loteamentos urbanos, sendo comum neste período a canalização fechada dos canais hidrográficos 
para facilitar o parcelamento do solo. Em Adamantina não foi diferente, duas nascentes do córrego 
foram canalizadas até a entrada do atual Parque dos Pioneiros. Já, no ano de 2006 foi instalado o 
canal aberto do Córrego Caldeiras, no qual, ao menos nas duas primeiras etapas, aterrou o rio e 
canalizou a água da chuva, porém a água da nascente ainda está percolando no subsolo e, sabendo 
que o solo da região tem muitos materiais solúveis, com o passar do tempo pode criar vazios e o 
assoalho do canal sofrer rupturas.

Salientamos que o sistema viário implementado tanto no Bairro Mário Covas quanto no Eldorado, 
com as ruas e avenidas instaladas no sentido encosta abaixo, ou seja, do topo das colinas até o fundo 
dos vales, drenando toda a água pluvial de forma concentrada no córrego, acentuou o processo 
erosivo do canal fluvial em questão, demandando obra de engenharia para controlar a erosão 
pluviofluvial. Porém, como já citado, questionamos se a obra que está sendo executada é a melhor 
alternativa.

Na bacia em estudo já foi observado problema de drenagem com vários casos de enchentes 
momentâneas, sendo os mais notórios talvez os casos próximos a Alameda dos Expedicionários e 
no cruzamento da Rua Fioravante Spósito e da Alameda Antônio Buzzeto, onde atualmente foram 
construídos vários bueiros e tubulações para minimizar a situação.

O maior problema, atualmente, está no lançamento de resíduos industriais, pois, a partir do ponto 
em que o rio recebe estes resíduos, seja dos curtumes, da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto da 
SABESP, ou ainda lançamentos clandestinos, ele morre. Deve lembrar-se também do aterro sanitário, 
pois não existe um controle adequado do chorume das valas de lixo.

Em decorrência do projeto PIBIC – Ensino Médio foi realizado um questionário experimental a fim 
de recolher dados sobre qual a percepção da população para com a sub-bacia do Tocantins. Foram 
entrevistados 10 moradores espalhados pela bacia, onde cada um deveria responder a nove simples 
questões, em sua maioria objetivas.

A seguinte pergunta: “O que nós adamantinenses podemos fazer em nosso cotidiano para reduzir 
os impactos ambientais dessa bacia?” foi a que mostrou com mais clareza a falta de preparo da 
população com as questões ambientais. A maioria das respostas foi “cuidar do lixo”, ou seja, para 
eles se nós apenas cuidarmos do lixo, todos os problemas estarão resolvidos. O lixo, porém, nem 
é um dos maiores problemas desta bacia como vimos anteriormente. Além disso, nove moradores 
não sabiam que moravam na bacia, sendo que sete não tinham informação alguma sobre o córrego.

O resultado deste questionário indica a necessidade da mudança dos focos das campanhas de 
educação ambiental, uma vez que as bacias hidrográficas são indicadas como unidade ambiental 
para o controle da qualidade ambiental. Segundo Hoberry (1984), citado por Botelho e Silva (2004), 
entende-se por “qualidade ambiental” o estado do ar, da água, do solo e dos ecossistemas, em 
relação aos efeitos da ação humana.

Os estudos aqui realizados indicam que a bacia em foco encontra-se em um estágio avançado de 
degradação ambiental, que é resultado tanto da expansão urbana recente como do uso rural desde 
os primórdios da colonização na Nova Alta Paulista.

IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Modelar a natureza a seu favor é uma das principais características humanas, porém nesse 
processo de modelação criam-se as condições favoráveis para que desencadeie diversos tipos de 
degradação ambiental, como: desmatamento, perda de solos por erosões, contaminação da água e 
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do ar, além de assoreamento e inundações.
Na bacia hidrográfica do Córrego Tocantins, no município de Adamantina, constatamos diversos 

impactos ambientais decorrentes da produção do espaço rural e urbano onde presenciamos uma 
forte alteração da qualidade dos elementos ambientais da citada área.

Frente a tal situação, pretende-se na próxima etapa da pesquisa, aprofundar o levantamento 
teórico sobre o tema e continuar com os levantamentos da qualidade ambiental da referida bacia.
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