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Editorial

As Faculdades Adamantinenses Integradas iniciam o ano de 2008 com o objetivo maior de de-
senvolver a pesquisa científi ca, tão importante para a valorização da formação acadêmica dos 
alunos, e criação de um centro de produção científi ca de referência.

A partir de 2008, duas novas revistas serão publicadas nas Edições Omnia: Revista Omnia Exatas 
e Revista Omnia Humanas, com número de ISSN individualizado para cada uma. 

A produção científi ca da Instituição contará assim com quatro revistas, já que a Revista Omnia, 
destinada a questões gerais que envolvem todas as áreas, tem periodicidade anual desde 1998 e 
a Revista Omnia Saúde tem periodicidade semestral desde 2004.

As Edições Omnia, publicarão também bimestralmente, três boletins científi cos a partir de 
2008: Boletim Científi co de Biológicas, Boletim Científi co de Exatas e Boletim Científi co de 
Humanas. Será o espaço destinado à participação de alunos e professores com a publicação de 
pesquisas, estudos e relatos de caso, entre outros, valorizando cada vez mais a iniciação cientí-
fi ca dentro da comunidade acadêmica.

A Revista Omnia conclama a todos os docentes a participarem deste empenho, a fi m de construirmos 
uma forte tradição de ensino, pesquisa e extensão no interior da FAI, com a real inclusão do corpo 
docente no campo da pesquisa.

Prof. Dr.  Márcio Cardim
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Análise da Cultura de Café na Região da Nova Alta Paulista-SP: 1974-2005.

Analysis of coffee cultivation in the Region of Nova Alta Paulista-SP: 1974-2005.

Délcio Cardim
Doutor em Energia na Agricultura, FCA – Unesp/Botucatu e professor na FAI
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar a produtivi-
dade média anual e a média anual da área colhida 
da cultura de café na região da Nova Alta Paulista 
– Estado de São Paulo, no período compreendido 
entre 1974 a 2005, empregando técnicas estatísticas. 
Primeiramente, estudou-se a produtividade média 
anual e a média anual da área colhida da cultura 
de café em todo o período estudado. Nesta análise, 
constatou-se que a região da Nova Alta Paulista 
apresentou maior produtividade média anual do 
café no fi nal da década de 90 até 2001 e que de 
1974 a 1987, a área total colhida oscilou de um ano 
para outro, apresentando pico de baixa em 1976 e 
1981, e que a partir de 1987, houve um decréscimo, 
ano após ano, na área total colhida, até 1994, estabi-
lizando-se, a partir daí, em torno de um pouco mais 
de 14 mil hectares/ano. Na análise realizada por mu-
nicípio e por período, verifi cou-se que na década de 
70, Tupã se destacou com maior produtividade por 
hectare; na década de 80 não teve um município que 
se destacou; Pracinha se destacou na década de 90 
e Santa Mercedes no período compreendido entre 
2001 a 2005. Verifi cou-se, também, que da década 
de 70 para 80 cerca de metade dos municípios apre-
sentaram acréscimo na média anual da área colhida, 
já da década de 80 para 90 todos os municípios 
apresentaram decréscimo, enquanto que da década 
de 90 para o período de 2001 a 2005, cinco mu-
nicípios apresentaram acréscimo na média anual da 
área colhida. 

Palavras-chave: Café. Produtividade. Área colhida.

Abstract

The aim of this study was to evaluate the annual 
productivity average and annual average of coffee 
crop area in the region of Nova Alta Paulista – State 
of São Paulo, in a period between 1974 and 2005, 
using statistics technics. This work evidenced that 
Nova Alta Paulista presented the largest annual 
productivity of coffee in the end of 90`s until 2001. 
From 1974 to 1987 the total crop area oscillated 
presenting a reduction in 1976 and 1981. From 
1987 on the total crop area reduced, year after year, 
until 1994 when the productivity stabilized about 
14 thousand hectars/year. The study made with cit-
ies and per period, has verifi ed that in the 70`s, the 
city of Tupã standed out with the largest produc-
tivity per hectar. In the 80`s none of cities standed 
out. The city of Pracinha is detached in the 90`s and 
Santa Mercedes from 2001 through 2005. The work 
has also verifi ed that, from 70`s to 80`s, about half 
of cities showed increase on the annual average of 
crop area, while from 80`s to 90`s, the annual aver-
age suffered a decrease. However, fi ve cities had in-
creased their annual average from the 90´in relation 
to the period of 2001 through 2005.

Key-words

Coffee. Productivity. Crop. Area.

Introdução

No Brasil as primeiras sementes e mudas de café 
foram introduzidas por Francisco de Mello Pa-
lheta e foram plantadas em Belém do Pará e, em 
seguida, o café foi plantado no Maranhão e daí 
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se irradiou em pequenas plantações, pelos Es-
tados vizinhos, tendo atingido a Bahia em 1770. 
Em 1774, o desembargador João Alberto Castelo 
Branco trouxe do Maranhão para o Rio de Janeiro. 
Do Rio de Janeiro, o café expandiu-se pelos con-
tra-fortes da Serra do Mar, atingindo, em 1825, o 
Vale do Paraíba, tendo alcançado daí os Estados de 
São Paulo e Minas Gerais. O café estendeu-se, der-
rubando a mata, abrindo estradas, fi xando povoa-
ções e criando riquezas, com a exploração do solo 
virgem, rico em nutrientes, e da mão-de-obra escra-
va a baixo custo. Iniciava-se o ciclo do café; após, o 
do ouro e o da cana. O café atingiu o Oeste Paulista 
em 1840, quando Campinas plantou seus primeiros 
cafezais, e alcançou Ribeirão Preto em 1835, o No-
roeste Paulista em 1920, a Alta Sorocabana, Alta 
Paulista e o Estado do Paraná entre 1928 e 1930 
(INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ, 1985). 

A importância do café na economia paulista é in-
contestável, assim como na moderna estrutura 
produtiva brasileira. O café chegou a represen-
tar, na década de 20, 68% das exportações totais 
brasileiras, tendo reduzido essa participação até os 
anos quarenta, quando retorna e atinge 63% nos 
anos cinqüenta. Na década de 60, ainda represen-
tava 46,7% das cambiais internalizadas na economia 
brasileira, demonstrando que, a despeito da profun-
da mudança estrutural realizada com o processo de 
industrialização, a base geradora de receitas da ex-
portação era proveniente das vendas do complexo 
cafeeiro. Outro ponto a se considerar está relacio-
nado com o volume exportado, que atinge níveis 
crescentes desde os anos quarenta, quando total-
izava 13,5 milhões, chegando a 17,1 milhões de 
sacas na média dos anos sessenta. No ano 2000, as 
receitas da exportação de café (US$ 1,76 bilhão) 
representam apenas 3% das exportações brasilei-

ras (GONÇALVES et al., 2001).

Segundo o Instituto de Economia Agrícola (2006), 
em 2005 a produção de café benefi ciado no Estado 
de São Paulo foi de 3.352.166 sacas de 60 kg, numa 
área em produção de 237.900 hectares, apresentan-
do uma produtividade média de 845,4 kg/ha.

O propósito deste trabalho foi analisar, por meia da es-
tatística clássica, o comportamento da produtividade mé-
dia anual e da média anual da área colhida da cultura de 
café na região da Nova Alta Paulista do Estado de São 
Paulo, no período compreendido entre 1974 a 2005.

Material e métodos

Os dados utilizados no presente trabalho referem-
se à área colhida (ha – hectare) e à produtividade 
média anual (kg.ha-1 – quilogramas por hectare) da 
cultura de café na região da Nova Alta Paulista – 
Estado de São Paulo. Esses dados foram levantados 
junto ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística. Estudou-se o comportamento da produ-
tividade média anual e da área colhida da cultura de 
café no período compreendido entre 1974 a 2005. 

A Nova Alta Paulista se localiza no extremo Oeste 
paulista, delimitada espacialmente no sentido 
Norte, até o ria Aguapei ou Feio; no sentido Sul até 
o rio do Peixe; no sentido Oeste até o rio Paraná; e, 
no sentido Leste, a divisa é incerta. Para o IBGE, 
como unidade de coleta de dados, vai até Parapuã 
e Rinópolis, para algumas lideranças regionais, 
até Tupã, e para a AMNAP (Associação dos Mu-
nicípios da Nova Alta Paulista), até os municípios 
de Queiroz e Herculândia (GIL, 2007). Neste tra-
balho utilizou-se a delimitação da AMNAP, sendo 
trinta municípios associados (Figura 1):

Figura 1. Mapa da região da Nova Alta Paulista, delimitado pela AMNAP. 
Fonte: Secretaria Estadual de Economia, Gestão e Planejamento do Estado de São Paulo, 2006, apud Gil, 2007. 
Escala: 1: 1.375.000
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Inicialmente analisou-se a produtividade média anual 
e a área colhida da cultura de café em todo o período 
estudado. Nesta análise, calculou-se as médias anuais 
da produtividade, bem como, construiu-se gráfi cos 
para verifi car o comportamento da produtividade 
e da área colhida da cultura de café na Nova Alta 
Paulista. 
As médias foram calculadas conforme a equa-
ção:            (MARTINS & DONAIRE, 1990). 
Onde: n é o número de elementos da amostra e   é 
o valor amostral no ponto x .

Em seguida analisou-se a produtividade média anual 
e a media da área colhida da cultura de café por mu-
nicípio, dividindo-se o período estudo (1974 a 2005) 
da seguinte forma: década de 70 (1974 a 1980), déca-
da de 80 (1981 a 1990), década de 90 (1991 a 2000) e 
período compreendido entre 2001 a 2005.

Resultados e Discussão

A produtividade média anual do café, no período 
analisado (Figura 2) mostrou-se inconsistente, 
apresentando anos com produtividade elevada e 
anos com produtividade baixa, isto se deve ao fato 
de a cultura ser bianual. Nota-se que, na década 
de 70, houve um pico de baixa produtividade no 
ano de 1976. Isso se deve a uma geada severíssima 
ocorrida em 1975, causando morte total das plan-
tas e sendo necessária a erradicação das mesmas. 
Outro pico de baixa produtividade ocorreu no ano 
de 1986, provavelmente, devido à ocorrência de 
várias pequenas geadas no ano anterior. 

No início da década de 90, o café apresentava 
preços baixos, estoque mundial baixo e o consumo 
nos países ricos estava em alta. Associados a isso, 
em 1994, ocorreu uma geada muito forte no Brasil, 
atingindo os cafezais do Estado de São Paulo, de-
sistabilizando o mercado mundial e os preços volta-
ram a subir. No período de 1994 a 2000, os preços 
do café foram competitivos, fato que explica a alta 
produtividade do café registrada no período de 1996 
a 2001, em média 1.450 kg.ha-1, sendo 1999 o ano 
que a Nova Alta Paulista registrou a maior produ-
tividade média anual de café no período estudado 
(1974 a 2005) com quase 1.800 kg.ha-1. A partir de 
2001 houve um decréscimo na produtividade média 
anual de café na Nova Alta Paulista, registrando nos 
últimos anos da analise uma produtividade média 
anual em torno de 700 kg.ha-1.

 

Figura 2. Produtividade média anual da cultura de café, região da 
Nova Alta Paulista: São Paulo, 1974-2005. 
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE.

A Figura 3 mostra a área total colhida, por ano, da 
cultura de café na região da Nova Alta Paulista. 
Nota-se que, no período de 1974 a 1987, a área total 
colhida oscilou de um ano para outro, apresentando 
um pico de baixa em 1976 (cerca de 40 000 ha), 
provavelmente, devido à geada ocorrida em 1975 e 
um pico de maior área colhida no ano de 1981 (cer-
ca de 138 000 ha). A partir de 1987, houve um de-
créscimo, ano após ano, na área colhida da cultura, 
até o ano de 1994, estabilizando-se, a partir daí, em 
torno de um pouco mais de 14 mil hectares/ano.
 

Figura 3. Área total colhida da cultura de café, região da Nova Alta 
Paulista: São Paulo, 1974 -2000.
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE

A Tabela 1 mostra o decréscimo ocorrido, ano após 
ano, na área total colhida no período de 1987 a 1994. 
Observa-se que as maiores porcentagem de queda 
em relação ao ano anterior, ocorreram entre 1991 e 
1994, registrando maior queda de 1993 para 1994, 
com mais de 40%. Se compararmos a queda ocor-
rida na área colhida nesse período (1987 a 1994), 
nota-se que houve um decréscimo de 85,4% em 
1994 em relação a 1987. Esse decréscimo pode ser 
explicado pelo fato de que, a década de 80 e inicio 
da década de 90 foram marcadas por um período 
longo de preços baixos do café, conseqüentemente 
poucos investimentos na lavoura, queda de produ-

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1, 9-14, Janeiro/Junho de 2008
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tividade (o que pode ser observado na Figura 2) e 
até desistência de produtores.

Tabela 1. Área total colhida da cultura de café e a 
porcentagem de decréscimo, 1987 - 1994.

As Figuras 4, 5, 6 e 7 apresentam a produtivi-
dade média, por municípios, dividida em períodos 
(décadas de 70, 80 e 90 e período compreendido de 
2001 a 2005, respectivamente). Nota-se na década 
70 (Figura 4) que não houve, em geral, uma grande 
diferença na produtividade média anual do café en-
tre os municípios da Nova Alta Paulista, destacan-
do-se com maior produtividade média anual, por 
hectare, o município de Tupã, com mais de 1.200 
kg.ha-1 e com menor produtividade o município de 
Bastos, com cerca de 450 kg.ha-1. Nesta década a 
produtividade média anual foi de 887 kg.ha-1.

 

Figura 4. Produtividade média da cultura do café, por cidade, região 
da Nova Alta Paulista, São Paulo: Década de 70. 
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE.

A produtividade média anual na década de 80 foi de 
690 kg.ha-1. O município que apresentou a menor 
produtividade anual por hectare, nesta década 
(Figura 5), foi Herculândia, com um pouco mais 
de 400 kg.ha-1. Já com maior produtividade não 
se pode destacar nenhum município, pois vários 
apresentaram produtividade média anual por volta 
de 900 kg.ha-1. Este período em comparação aos 
demais, foi o período que apresentou em média a 
menor produtividade por hectare.

Na década de 90 (Figura 6), Pracinha com mais de 
1.900 kg.ha-1 se destacou como sendo o município 
que apresentou a maior produtividade média anual 
e Arco-Íris apresentou a menor produtividade mé-
dia anual, com cerca de 450 kg.ha-1, seguida das ci-
dades de Panorama e Tupã, com um pouco mais de 

500 kg.ha-1. Este período, com 1047 kg.ha-1, foi o 
que apresentou a maior produtividade média anual.

 

Figura 5. Produtividade média da cultura do café, por cidade, região 
da Nova Alta Paulista, São Paulo: Década de 80. 
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE.

Figura 6. Produtividade média da cultura do café, por cidade, região 
da Nova Alta Paulista, São Paulo: Década de 90. 
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE.

A Figura 7 mostra a produtividade média anual de 
cada município da Nova Alta Paulista no período 
compreendido entre 2001 e 2005. Esse período 
apresentou uma produtividade média de 923 kg.ha-
1. Destacaram-se com maior produtividade média 
anual os municípios de Santa Mercedes (com mais 
de 1.700 kg.ha-1) e Inúbia Paulista (com cerca de 
1.500 kg.ha-1). As cidades de Arco-Íris, Irapuru e 
Lucélia apresentaram a menor produtividade mé-
dia anual, em torno de 600 kg.ha-1. 
  

Figura 7. Produtividade média da cultura do café, por cidade, região 
da Nova Alta Paulista, São Paulo: Período compreendido entre 2001 
e 2005. 
Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pelo IBGE.

A Tabela 2 apresenta, por município, a média da área 
colhida em cada período analisado e a porcentagem de 
variação na média da área colhida que ocorreu de um 
período em relação ao período anterior. Nota-se que 
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da década de 70 para a década de 80 não houve uma 
homogeneidade na variação média da área colhida 
entre os municípios da Nova Alta Paulista, sendo 
que cerca de metade dos municípios apresentaram 
um acréscimo na média da área colhida e a outra 
metade apresentou um decréscimo. Destacou-se com 
mais de 200% de acréscimo na média da área colhida 
o município de Bastos, em torno de 100% o município 
de Flora Rica e com quase 40% o município de Sagres. 
Já o município de Dracena apresentou a maior por-
centagem de queda na média da área colhida, cerca de 
40%; em seguida, com um pouco mais de 30%, vêm os 
municípios de Santa Mercedes, Junqueirópolis e Tupi 
Paulista. Nota-se (Figura 1) que esses municípios 
estão localizados geografi camente em uma mesma 
região da Nova Alta Paulista.

A década de 80 foi marcada por um período longo 
de preços baixos do café, conseqüentemente poucos 
investimentos na lavoura, queda de produtividade e 
até desistência de produtores, fato que deve explicar 
o decréscimo ocorrido, sem exceção, em todos os 
municípios na média da área colhida da década de 
80 para a década de 90 (Tabela 2). Excluindo Pano-
rama, com uma queda em torno de 35%, os demais 
municípios apresentaram queda superior a 60% na 
média da área colhida, tendo municípios, como Lu-
célia, Monte Castelo, Santa Mercedes, Tupã e Tupi 
Paulista, registrado queda superior a 90%.

Da década de 90 para o período compreendido en-
tre 2001 a 2005 a maioria dos municípios apre-
sentaram decréscimo na média da área colhida, 
com exceção aos municípios de Lucélia, que se 
destacou com o maior acréscimo na média da área 
colhida (superior a 65%), Tupi Paulista, Pracinha, 
Parapuã e Junqueirópolis, com cerca de 38%, 18%, 
10% e 5%, respectivamente.

Tabela 2. Média anual da área colhida por período 
analisado e porcentagem de variação com o perío-
do anterior.

Conclusões

A cultura do café na Nova Alta Paulista apresentou 
maior produtividade média anual no fi nal da déca-
da de 90 até 2001. Analisando a produtividade mé-
dia anual por município constatou que na década 
de 70, Tupã apresentou a maior produtividade por 
hectare, na década de 80 não teve um município 
que se destacou, Pracinha se destacou na década 
de 90 e Santa Mercedes no período compreendido 
entre 2001 a 2005.  

No período de 1974 a 1987, a área total colhida da 
cultura de café na Nova Alta Paulista oscilou de 
um ano para outro, apresentando pico de baixa em 
1976 e 1981. A partir de 1987, houve um decrésci-
mo, ano após ano, na área total colhida da cultura, 
até o ano de 1994, estabilizando-se, a partir daí, em 
torno de um pouco mais de 14 mil hectares/ano.

Da década de 70 para 80 cerca de metade dos 
municípios apresentou acréscimo na média anual 
da área colhida e a outra metade apresentou de-
créscimo. Já da década de 80 para 90, todos os 
municípios apresentaram queda, enquanto que, da 
década de 90 para o período de 2001 a 2005, cinco 
municípios apresentaram acréscimo e os demais 
decréscimo na média da área colhida. 
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Resumo

A utilização da irrigação por aspersão para arroz, é 
prática relativamente recente no Brasil, e, manejo 
da água, solo e adubação nitrogenada não estão 
bem defi nidos, necessitando de informações para 
adequada condução da cultura. Assim, foi avaliado 
o comportamento do arroz de terras altas irrigados 
por aspersão em função do preparo do solo, mane-
jo de água e adubação nitrogenada em cobertura 
quanto à produtividade e qualidade de grãos. O 
preparo do solo com escarifi cador propicia maior 
produtividade em relação à grade aradora ou plan-
tio direto. O fornecimento de água durante todo 
o ciclo ou nas fases reprodutivas e de maturação, 
propiciam produtividades superiores ao cultivo de 
sequeiro, e, a adubação nitrogenada em cobertura 
não interfere na produtividade e qualidade.

Palavras-chave

Arroz. Irrigação. Solo. Manejo. Nitrogênio.

Abstract 

The sprinkle irrigation use for rice is relatively re-
cent in Brazil and management of water, soil and 
sidedressing nitrogen fertilization are not very de-
fi ned, needing information for appropriate conduct 
of rice crop. This way, the performance of the up-
land rice irrigated by sprinkling depending on the 
soil preparation, management of water and nitrogen 
fertilization on the productivity and quality of grain 
was evaluated. The soil management with chisel 
plow propitiates higher productivity in relation to 
disc harrow or no tillage, the supply of water during 
the total cycle or in the reproductive and maturation 

stages propitiates superior productivities and the 
sidedressing nitrogen fertilization does not interfere 
in the productivity and industrial quality.
 
Key words
Rice. Sprinkler Irrigation. Soil. Management. Ni-
trogen.

Introdução

O manejo inadequado de água e do nitrogênio 
no cultivo do arroz de terras altas irrigados por 
aspersão para a cultura do arroz, é pratica relati-
vamente recente no Brasil e o manejo do solo e 
da adubação ainda não estão bem defi nidos (Arf 
et al, 2002) e dependendo do cultivar utilizado, 
tem ocasionado forte acamamento de plantas. 
Outro aspecto importante é o preparo do solo para 
implantação da cultura, que quando realizado de 
maneira adequada, pode representar um maior ar-
mazenamento de água e também a possibilidade 
de economia de água de irrigação. Também deve 
ser ressaltado que nos últimos anos vêm crescendo 
a utilização do plantio direto e o arroz pode ser 
utilizado nesse sistema em rotação com outras cul-
turas. Além disso, recentemente foram lançados 
cultivares altamente produtivos, com grãos longos 
e fi nos do tipo agulhinha e que apresentam alto 
valor comercial, existindo a necessidade de avalia-
ção do comportamento dos mesmos nas diferentes 
modalidades de preparo do solo e adubação.
Naturalmente, não se deve esperar que solos sob 
cultivo mantenham as características físicas e quími-
cas originais, mas deve-se procurar manejá-los de 
modo a alterar o mínimo possível estas característi-
cas, especialmente aquelas que afetam a infi ltração 
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de água, como porosidade e agregação (Castro et 
al., 1987).
Em trabalho desenvolvido com o objetivo de ava-
liar o efeito do preparo do solo, plantio direto e época 
de aplicação de nitrogênio em arroz de terras altas 
em solo originalmente sob vegetação de cerrado, 
Bastos et al. (2002) verifi caram que o preparo do 
solo com grade aradora + grade niveladora e es-
carifi cador + grade niveladora proporcionaram 
maior produtividade de grãos em relação ao plan-
tio direto. Por outro lado, o plantio direto propiciou 
melhor qualidade de grãos com maior rendimento 
de inteiros no benefi ciamento, comparativamente 
aos outros dois sistemas de preparo utilizados. 
Segundo Sant’ana (1989) a maior vantagem da práti-
ca da irrigação por aspersão na cultura do arroz é a 
estabilidade de produção. Outras seriam: o aumento 
da produtividade, melhor qualidade do produto, 
possibilidade de redução dos custos pelo aproveita-
mento de uma segunda colheita (soqueira) além da 
possibilidade de semear o arroz em épocas dis-
tintas do período normal e de acordo com Sorato 
et al. (2002) o aumento na produtividade do arroz 
de terras altas, além de ser infl uenciado pela quan-
tidade e distribuição de água durante o ciclo, varia 
com o cultivar utilizado. 

O nitrogênio é um dos nutrientes mais absorvidos 
e o mais exportado pela  cultura do arroz. De acor-
do com Oliveira et al. (1996b) quando o nitrogênio 
está defi ciente, as plantas são atrofi adas, o caule e 
perfi lhos são delgados, as folhas apresentam uma 
coloração entre verde-pálido e amarela, mas uma 
adubação nitrogenada em cobertura bem realizada 
supri toda a necessidade da cultura, bem como 
aumenta sua produtividade. Essa maior demanda 
de nitrogênio pelas culturas, deve-se à baixa taxa 
de mineralização da matéria orgânica, havendo a 
necessidade de aplicação de doses maiores do nu-
triente. Uma adubação adequada pode aumentar a 
produtividade do arroz de sequeiro em solo de cer-
rado, se outros fatores não forem limitantes (San-
tos et al. 1982). 
Assim, ressalta-se a importância do manejo adequa-
do do solo na melhoria das suas características físicas 
e químicas, bem como do fornecimento de água 
e nutrientes, principalmente o nitrogênio, para 
a implantação da cultura do arroz de terras altas 
visando a obtenção de alta produtividade de grãos 
e com boa qualidade.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido em área experimental 
pertencente à Faculdade de Engenharia – UNESP, 
Câmpus de Ilha Solteira, situada aproximadamente 
a 51º 22’ de longitude Oeste de Greenwich e 20º 
22’de Latitude Sul, com altitude de 335 metros. O 
solo local é do tipo LATOSSOLO VERMELHO 
Distrófi co típico argiloso, A moderado, hipodistró-
fi co, álico, caulinítico, férrico, compactado, muito 
profundo, moderadamente ácido (Embrapa, 1999). 
A precipitação média anual é de 1370mm, a tem-
peratura média anual é de 23,5 oC e a umidade 
relativa do ar está entre 70 e 80% (média anual).

Antes da instalação dos experimentos foram coletadas 
amostras de solo da área experimental e realizada a 
análise química de acordo com metodologia proposta 
por Raij na profundidade de 0 – 0,20m obtendo 
os seguintes resultados: P(resina)= 19mg dm-3, 
M.O.= 18g dm-3, pH(CaCl2 )=5,2, K, Ca, Mg, 
H+Al e  CTC= 1,7; 36; 22; 25 e 60, 0 mmol c 
dm-3 respectivamente e V(%)=70. Os tratamentos 
com plantio direto foram instalados em local onde 
o sistema foi implantado em 1997.
A capacidade de retenção de água no solo foi deter-
minada utilizando-se uma unidade de sucção em-
pregada por Grohmann (1960) na faixa de 0,02MPa 
a 0,01MPa, aparelhos de pressão de placa porosa 
recomendados por Richards e Fireman (1943) na 
faixa de 0,003MPa a 0,101MPa, e a membrana de 
Richards (1947) na faixa de 0,101 MPa a 1,520 
Mpa. O fornecimento de água, quando necessário, 
foi realizado utilizando-se um sistema fi xo de irri-
gação convencional por aspersão com precipitação 
média de 3,3 mm/hora nos aspersores. A precipi-
tação pluvial foi determinada em um pluviômetro 
Ville de Paris instalado na área experimental. No 
manejo de água foram utilizados, dependendo do 
tratamento, até três coefi cientes de cultura (Kc), 
distribuídos em quatro períodos compreendidos 
entre a emergência e a colheita. Para a fase vegeta-
tiva foi utilizado o valor de 0,4; para a fase reproduti-
va dois coefi cientes de cultura (Kc), o inicial de 0,70 
e o fi nal de 1,00 e para a fase de maturação estes 
valores foram invertidos, ou seja, o inicial de 1,00 
e o fi nal de 0,70.

Antes da implantação da cultura do arroz foi 
semeado na área milheto com o objetivo de 
produção de palhada. A emergência das plantas 
ocorreu em 25/09/2003 e permaneceu em cresci-
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mento até meados de novembro, quando a área 
recebeu o preparo do solo com grade aradora ou 
escarifi cador e dessecação com herbicida na área 
de plantio direto.

O delineamento experimental utilizado para a 
cultura do arroz foi o de blocos casualizados com 
54 tratamentos constituídos pela combinação de 
diferentes preparos de solo (grade pesada + grade 
niveladora e escarifi cador + grade niveladora e 
plantio direto), três manejos de água (sem irriga-
ção, irrigação nas fases reprodutiva e de matura-
ção e, irrigação nas fases vegetativa, reprodutiva 
e de maturação) e doses de nitrogênio (0, 25, 50, 
75, 100 e 125kg/ha) em cobertura. As parcelas 
foram constituídas por 6 linhas de 6,0 m de com-
primento, espaçadas 0,40m entre si. A área útil foi 
constituída pelas 4 linhas centrais, desprezando-se 
0,50m em ambas as extremidades de cada linha. 

A adubação química básica nos sulcos de semea-
dura foi realizada aplicando-se 200 kg/ha da for-
mulação 08-28-16, calculada de acordo com as 
características químicas do solo e levando-se em 
consideração as recomendações de Cantarella e 
Furlani (1996). A semeadura foi realizada no dia 
25 de novembro de 2003, utilizando o cultivar 
BRS-Talento, lançado pela Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e de acordo 
com Morais et al. (2002) apresenta as seguintes 
características: ciclo semiprecoce atingindo o pon-
to de colheita, em média, aos 110 dias; apresenta 
porte intermediário, com altura média variando de 
85 a 105cm; apresenta-se como resistente ao aca-
mamento, podendo acamar em condições muito 
favoráveis ao desenvolvimento das plantas. Em 
relação às doenças o cultivar é resistente à escal-
dadura e à mancha de grãos, tem comportamento 
moderadamente resistente à brusone e em locais 
de alta pressão da doença, necessita de medidas de 
controle. Foi utilizada quantidade de sementes ne-
cessárias para se obter 180-200 plantas por metro 
quadrado. Junto com as sementes foi realizada a 
aplicação de benomil+carbofuran (200+350g/ha 
do i.a.para cada 100 kg de sementes). Primeiro foi 
realizado o tratamento com fungicida e posterior-
mente com inseticida.

O controle de plantas daninhas foi realizado com a 
utilização de herbicidas.  No caso do plantio direto, 
a dessecação da cobertura do solo foi realizada com 
o herbicida gliphosate (1560g/ha do i.a). Como na 

área de cultivo tem ocorrido com freqüência capim 
colchão (Digitaria sanguinalis), capim carrapicho 
(Cenchrus echinatus) e capim marmelada (Brachiaria 
plantaginea) aplicou-se logo após a semeadura o her-
bicida oxadiazon (1000g/ha do i.a.). Aos 17 dias 
após a emergência das plantas foi aplicado o herbi-
cida metsulfurom methil (2,0 g/ha do i.a.) visando 
o controle de plantas daninhas de folhas largas. As 
demais plantas daninhas não atingidas pelos herbi-
cidas foram controladas manualmente com auxílio 
de enxada.

Foram realizadas as seguintes avaliações:
Número de grãos granados e chochos por panícula: 
Determinado através de contagem do número de grãos 
granados e chochos de 15 panículas após separação 
dos mesmos através de fl uxo de ar. 
Massa de 100 grãos: Avaliado através da coleta 
ao acaso e pesagem de duas amostras de 100 grãos 
de cada parcela (13% base úmida). 
Produtividade de grãos: Determinada através da 
pesagem dos grãos em casca, provenientes da área 
útil das parcelas, corrigindo-se a umidade para 
13% e convertendo em kg/ha.
Peso hectolítrico: Avaliado em balança especial 
para peso hectolítrico, com teor de água dos grãos 
corrigidos para 13% (base úmida), utilizando-se 
duas amostras por parcela. 
Rendimento de engenho: Coletou-se uma amostra 
de 100g de grãos de arroz em casca de cada parce-
la, a qual foi processada em engenho de prova, por 
1 minuto; em seguida, os grãos brunidos (polidos) 
foram pesados e o valor encontrado considerado 
como rendimento de benefício, sendo os resulta-
dos expressos em porcentagem. Posteriormente, 
os grãos brunidos (polidos) foram colocados no 
“Trieur” nº 2 e na separação dos grãos foi proces-
sada por 30 segundos; os grãos que permanecerem 
no “Trieur” foram pesados, obtendo-se o rendi-
mento de inteiros e os demais, grãos quebrados, 
ambos expressos em porcentagem.

Resultados e discussão

Nos fatores estudados, houve efeito signifi cativo 
isolado para algumas características estudadas. Não 
houve interação signifi cativa entre preparo do solo 
x lâminas de água x doses de nitrogênio aplicadas 
em cobertura para as características avaliadas. 

Os números de grãos totais, cheios e chochos estão 
apresentados na Tabela 01. Pelos resultados pode-se 
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verifi car que para grãos totais não houve efeito dos 
preparos do solo utilizados. Para as lâminas de água 
houve diferença e o número é crescente do trata-
mento de sequeiro (100,54 grãos/panícula) para o 
tratamento com irrigação em todas as fases (130,92 
grãos/panícula). Já para as doses de nitrogênio apli-
cadas em cobertura os resultados se ajustaram a uma 
equação y=113,7569-0,0964x+0,0011x2, inclusive 
de difícil explicação. Quanto aos grãos cheios o 
comportamento foi semelhante ao obtido para grãos 
totais e no caso das doses de nitrogênio aplicadas 
em cobertura os dados se ajustaram à equação de 
segundo grau y=86,8557-0,1302x+0,0012x2, para 
as doses de nitrogênio utilizadas.

Para o número de grãos chochos o comportamento 
obtido ocorreu de maneira inversa ao dos dois outros 
componentes, ou seja, maior quantidade de quebrado 
no sequeiro em relação aos obtidos nas lâminas L1 e 
L2. Esse comportamento reforça uma das vantagens 
apontadas para o uso da irrigação por aspersão no 
cultivo do arroz de terras altas, melhorando a quali-
dade dos grãos obtidos (Sant’Ana, 1989).

Para a massa de 100 grãos (Tabela 02) observa-se 
que houve efeito da interação preparo do solo e 
lâminas de água e os desdobramentos estão apre-
sentados na Tabela 03. Pelos dados verifi ca-se que 
os valores obtidos variaram de 2,13 a 2,41 g para 
cada 100 grãos. O teste de Tukey conseguiu de-
tectar diferenças apenas para lâminas dentro de 
preparo do solo, onde no preparo realizado com 
grade aradora os grãos colhidos na lâmina L2 
apresentaram maior massa de grãos (2,41 g/100 
grãos). Já para a massa hectolítrica houve efeito 
apenas de preparo do solo onde o escarifi cador e o 
plantio direto apresentaram valores superiores ao 
obtido no preparo com grade aradora. O preparo 
com escarifi cador pode ter propiciado exploração 
de maior volume de solo pelo sistema radicular e, 
no plantio direto a palhada da cultura anterior deve 
ter diminuído as perdas de água por evaporação 
em relação à grade aradora que realiza um preparo 
mais superfi cial do solo e essas devem ter sido as 
razões para o comportamento obtido.

Para a produtividade de grãos (Tabela 02) verifi ca-
se que os tratamentos com preparo do solo e lâminas 
de água interferiram na produtividade da cultura. O 
preparo do solo com escarifi cador propiciou a ob-
tenção de maior produtividade em relação ao preparo 
realizado com grade aradora e plantio direto. O 

comportamento obtido deve estar relacionado a um 
possível maior aprofundamento do sistema radicular 
em função da criação de um ambiente mais propício 
para o desenvolvimento radicular em profundidade, 
aproveitando água e nutrientes em um maior volume 
de solo em relação aos outros sistemas. Já o for-
necimento de água durante todo o ciclo ou nas fases 
reprodutivas e de maturação propiciou a obtenção 
de produtividades muito superiores em relação ao 
cultivo de sequeiro. É interessante ressaltar que a 
fase mais crítica à falta de água é a fase reprodutiva 
e principalmente o período que compreende as duas 
semanas que antecedem o fl orescimento da cultura. 
As médias de produtividades obtidas foram baixas, 
mesmo no tratamento irrigado durante todas as fases 
e acredita-se que o uso da “botinha” ou “facão” na 
semeadora, como mecanismo de distribuição do 
fertilizante, associado ao solo úmido por ocasião 
da semeadura, tenham contribuído para a colocação 
das sementes em maior profundidade propiciando 
desenvolvimento lento das plantas. Este comporta-
mento foi observado por Costa (2005), que conclui 
que o mecanismo de haste sulcadora promove maior 
profundidade de deposição de sementes, menor es-
tande, menor número de panículas por área e conse-
quentemente menor produtividade de grãos. Outro 
aspecto a considerar é que poderia ter sido realizada 
a implantação da cultura em espaçamentos menores, 
pois na fase fi nal de desenvolvimento observou-se 
sobra de espaço nas entrelinhas, em função da baixa 
altura de plantas, ao redor de 0,70 m e da arquitetura 
das plantas do cultivar Talento pertencer ao grupo 
moderno com folhas mais eretas. 

Os resultados obtidos para o rendimento de enge-
nho estão apresentados na Tabela 04. Para o ren-
dimento de benefício e de inteiros apesar da difer-
ença encontrada para lâminas de água, os valores 
estão muito próximos e ao redor de 70% para o 
rendimento de benefício e variando de 45 a 50% 
para o rendimento de inteiros que são valores con-
siderados adequados para a cultura. 

Quanto aos grãos quebrados, além do efeito sig-
nifi cativo de lâminas de água, houve efeito da 
interação preparo do solo x lâminas de água e 
os desdobramentos estão apresentados na Tabela 
5. Verifi ca-se que para o desdobramento preparo 
do solo dentro de lâminas de água, no tratamento 
sequeiro a grade apresentou menor quantidade de 
grãos quebrados (18,0%), porém as diferenças são 
pequenas em relação ao preparo com escarifi cador 
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(21,3%) e plantio direto (22,6%). Na lâmina L1 
o plantio direto foi o que apresentou maior valor e 
na lâmina L2 não houve diferenças entre os preparos 
utilizados. Para o desdobramento lâminas de água 
dentro de preparos do solo, de maneira geral a 
lâmina L2 apresentou menor quantidade de grãos 
quebrados, o que pode ser justifi cado pelo forneci-
mento de água em período de veranico favorecendo 
a obtenção de grãos inteiros no benefi ciamento.

Tabela 01: Valores médios do número de grãos to-
tais, granados e chochos obtidos em arroz de terras 
altas irrigado por aspersão. Selvíria (MS), 2003/04 

1 y=113,7569-0,0964x+0,0011x2
2 y=86,8557-0,1302x+0,0012x2
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas 
colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem esta-
tisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Tabela 02: Valores médios de massa de cem grãos, mas-
sa hectolítrica e produtividade obtida em arroz de terras 
alta irrigado por aspersão. Selvíria (MS), 2003/04.

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas 
colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem esta-
tisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Tabela 03: Desdobramentos das interações signifi -
cativas da análise de variância referente à massa de 
100 grãos. 2003/04.

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas 
colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem esta-
tisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%

Tabela 04: Valores médios de rendimento de en-
genho obtidos em arroz de terras altas irrigados 
por aspersão. Selvíria (MS), 2003/04.

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas 
colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem esta-
tisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%.

Tabela 5: Desdobramentos das interações signifi -
cativas da análise de variância referente à grãos 
quebrados. 2003/04.

Conclusões

O preparo do solo com escarifi cador propicia 
maior produtividade em relação ao uso de grade 
aradora ou plantio direto;

O fornecimento de água durante todo o ciclo ou 
nas fases reprodutivas e de maturação propiciaram 
produtividades muito superiores em relação ao 
cultivo de sequeiro;

A adubação nitrogenada em cobertura não inter-

NAKAYAMA, F. T.; ARF, O.
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fere na produtividade e rendimento industrial do 
arroz de terras altas irrigado por aspersão. 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo tratar do 
tema rotação e translação, associando-o, particular-
mente, às cônicas,  com ênfase em  algumas das 
suas aplicações  na Economia. Para tanto pretende 
partir de conceitos elementares de rotação e trans-
lação,  estudar e obter as equações das cônicas bem 
como sua rotação e translação no plano. Finalizan-
do apresentar fórmulas de reconhecimento de uma 
função quadrática  e a aplicação dela em situações 
relacionadas com a demanda e a oferta de determi-
nados produtos.

Palavras-chave: Rotação, Translação, Cônicas, 
Economia.

Abstract

The present work intends to  treat  the subject rota-
tion and translation by associating it,  to the conics, 
emphasizing some of their applications  in Economy. 
So it intends to leave from elementary concepts of 
rotation and translation to the study and to obtain-
ment of equations of the conics and their rotation 
and translation in the plan. Concluding, it  presents 
formulas of recognition of a quadratic function and 
its application of  in situations related to the demand 
and the offer of certain products.

Key-words: Rotation. Translation. Conics. Economy. 

Introdução

A escolha do tema rotação e translação, associado 
às cônicas, deve-se ao fato de estas se revestirem de 
grande importância tanto para a ciência matemática,  

em análise, por exemplo, como  para outras ciên-
cias como a física, a economia, a administração e a 
medicina. A elipse, a hipérbole e a parábola, resul-
tantes da intersecção de cones com planos, associa-
das às translações e às rotações, acham-se presentes 
em inúmeras situações do nosso dia-a-dia. Desde 
o girar de uma maçaneta para abrir uma porta, ao 
movimento de um maxilar de um ser humano ou, de 
um animal, até aos movimentos de  rotação e trans-
lação de planetas do sistema solar, têm-se presentes 
rotação, translação e cônicas. 

Na fase áurea da Matemática, século VI a.C., a 
Escola Pitagórica e, sequencialmente, Euclides, 
Arquimedes e Apolônio deram início ao estudo 
das cônicas. No entanto, foi Fermat ( 1601 – 1665 ) 
quem fez um tratamento analítico das cônicas, uma 
vez que os matemáticos gregos não possuíam 
uma notação algébrica adequada. A infl uência dos 
tratados, axiomas e conclusões tiradas por esses 
Matemáticos deu suporte para o desenvolvimento 
da Matemática e de outras Ciências como, por ex-
emplo, a Astronomia. 

Sabe-se que Kepler foi fortemente infl uencia-
do pelos estudos sobre cônicas, formulados por 
Apolônio, dos quais resultou a edição, por Kepler, 
da  Astronomia Nova na qual ele apresentou a prin-
cipal lei da astronomia: “ os planetas descrevem 
órbitas elípticas em torno do Sol, ocupando este 
um dos focos.” 
Pode-se também citar Galileu que, com base nos 
estudos das cônicas feitos por Apolônio, escreveu 
a obra “ Os dois principais sistemas ” ( 1632 ), da 
qual se destaca: “ desprezada a resistência do ar, a 
trajetória de um projétil é uma parábola.”

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008



22 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008

Um estudo sobre as cônicas e uma de suas aplicações na Economia



23

OLIVEIRA, F. R. Z.; ANDRADE, S. L.

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008



24 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1, 21-27, Janeiro/Junho de 2008

Um estudo sobre as cônicas e uma de suas aplicações na Economia



25

OLIVEIRA, F. R. Z.; ANDRADE, S. L.

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008



26 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008

Um estudo sobre as cônicas e uma de suas aplicações na Economia



27Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  21-27, Janeiro/Junho de 2008

OLIVEIRA, F. R. Z.; ANDRADE, S. L.



28 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  28-36, Janeiro/Junho de 2008

Análise Comparativa do Uso da Energia Elétrica por intermédio do A-Hiperbolóide 
de Carga e Potência entre duas Empresas Frigorífi cas Abatedoras de Bovinos.

Comparative Analysis of the Use of the Electric Power Through the A-Load and Potency 
Hyperboloid Between two Cold-Storage Slaughter House.

Márcio Cardim
Doutor em Energia na Agricultura, FCA – Unesp/Botucatu – Núcleo de Pesquisa da FAI

Délcio Cardim
Doutor em Energia na Agricultura, FCA – Unesp/Botucatu e professor na FAI

Marisa Mozini Furtado
Doutoranda em Saúde Pública FAMERP-Sâo José do Rio Preto e professora da FAI

Resumo

O objetivo deste trabalho foi efetuar a análise 
comparativa do uso da energia elétrica entre duas 
empresas abatedoras de bovinos, comparando a 
efi ciência e a racionalidade energética entre as refe-
ridas empresas. Foram obtidos, num período de três 
anos, em horário de ponta e fora de ponta, dados 
de demanda, consumo de energia ativa e consumo 
de energia reativa das empresas em estudo. Com os 
dados desses parâmetros elétricos, calculou-se, em 
horário de ponta e fora de ponta, o fator de carga, 
o fator de potência de cada mês em estudo e o con-
sumo ativo médio das empresas. Foi possível, por 
meio de modelos matemáticos que regem o fatura-
mento do consumo de energia elétrica e demanda 
de potência ativa e reativa e com os dados do fa-
tor de carga e fator de potência de uma empresa 
em um determinado período, obter a superfície do 
A-Hiperbolóide de Carga e Potência. Em seguida, 
calculou-se as áreas compostas e os volumes com-
postos necessários para efetuar a análise compara-
tiva de efi ciência e racionalidade energética entre 
as empresas. Os resultados obtidos demostraram 
que a empresa “A” esta utilizando a energia elétrica 
de forma mais efi ciente que a empresa “B”, nos 
horários de ponta e fora de ponta e que a empresa 
“B” está utilizando a energia elétrica de forma mais 
racional que a empresa “A”, nos horários de ponta 
e fora de ponta.  

Palavras-chave: Efi ciência energética. Racionali-
dade energética.

Abstract

The objective of this work was to make the com-
parative analysis of the use of the electric power be-
tween two cold-storage slaughter house, comparing 
the effi ciency and the energetic rationality among 
the referred companies. They were obtained, in a 
three years period, in tip schedule and out of tip, 
demand data, consume of active energy and con-
sume of reactive energy of the companies in study. 
With the data of those electric parameters, it was 
calculated, in tip schedule and out of tip, the charge 
factor, the power factor of every month in study and 
the average active consume of the companies. It was 
possible, through mathematical models that govern 
the revenue of power consume electric and demand 
of active and reactive power and with the data of 
the charge factor and power factor of a company in a 
certain period, obtain the surface of the A-Load and 
Potency Hyperboloid. Soon after, it was calculated 
the composed areas and the necessary volumes to 
make the comparative analysis of effi ciency and 
energy rationality among the companies. The re-
sults obtained demonstrate that the company “A” 
is using the electric power in a more effi cient way 
than the company “B”, in the tip schedules and out 
of tip and that the company “B” is using the elec-
tric power in a more rational way than the company 
“A”, in the tip schedules and out of tip. 

Key - words

Energetic effi cience. Energy rationality
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Resumo

A utilização da irrigação por aspersão para arroz 
é prática relativamente recente no Brasil e manejo 
da água, solo e adubação nitrogenada não estão 
bem defi nidos, necessitando de informações para 
adequada condução da cultura. Assim, avaliou-se 
o comportamento e desenvolvimento de plantas de 
arroz de terras altas irrigados por aspersão em fun-
ção do preparo do solo, manejo de água e aduba-
ção nitrogenada em cobertura. O preparo do solo 
com escarifi cador propicia maior altura e número 
de plantas por metro em relação ao uso de grade 
aradora ou plantio direto. O fornecimento de água 
durante todo o ciclo diminui o teor de N nas folhas 
em relação ao cultivo de sequeiro e propicia maior 
número de panículas⁄m2. As doses de N na cultura 
não infl uenciaram as variáveis avaliadas 

Palavras-chave

Arroz. Irrigação. Solo. Manejo. Nitrogênio.

Abstract 

The sprinkle irrigation use for rice is relatively re-
cent in Brazil and management of water, soil and 
sidedressing nitrogen fertilization are not very de-
fi ned, needing information for appropriate conduct 
of rice crop. This way, the performance of the up-
land rice irrigated by sprinkling depending on the 
soil preparation, management of water and nitro-
gen fertilization on the behavior and development 
was evaluated. The soil management with chisel 
plow propitiates higher plant height and number 
of plants per meter in relation to disc harrow or no 
tillage, the supply of water during the total cycle 
decreases the leaft nitrogen levels in relation of 

without irrigation and propitiate number of pani-
cles per square meter. The levels of sidedressing 
nitrogen not infl uenced the variables evaluates.
 
Key words
Rice. Sprinkler Irrigation. Soil. Management. Ni-
trogen.

Introdução

O manejo inadequado de água e do nitrogênio 
no cultivo do arroz de terras altas irrigados por 
aspersão para a cultura do arroz, é pratica relati-
vamente recente no Brasil e o manejo do solo e 
da adubação ainda não estão bem defi nidos e de-
pendendo do cultivar utilizado, tem ocasionado 
forte acamamento de plantas. (Arf et al, 2002). 
Outro aspecto importante é o preparo do solo para 
implantação da cultura, que quando realizado de 
maneira adequada pode representar um maior ar-
mazenamento de água e também a possibilidade 
de economia de água de irrigação. Também deve 
ser ressaltado que nos últimos anos vêm crescendo 
a utilização do plantio direto e o arroz pode ser 
utilizado nesse sistema em rotação com outras cul-
turas. Além disso, recentemente foram lançados 
cultivares altamente produtivos, com grãos longos 
e fi nos do tipo agulhinha e que apresentam alto 
valor comercial, existindo a necessidade de avalia-
ção do comportamento dos mesmos nas diferentes 
modalidades de preparo do solo e adubação.

O uso do método convencional de preparo do solo, 
o qual é feito através do uso de grade pesada, as-
sociada com uma ou duas gradagens com grade 
mais leve por anos sucessivos, além de ocasionar 
a excessiva desintegração física e preparo super-
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fi cial (12 a 15cm), pode levar a formação de uma 
camada impermeável abaixo da superfície do solo, 
conhecido como “sola de grade” (Fornasieri Filho 
& Fornasieri, 1993).

Sorato et al. (2002) concluíram que a irrigação por 
aspersão proporcionou aumento na altura de plan-
tas e, os diferentes coefi cientes de cultura adotados 
nos tratamentos irrigados não infl uenciaram as ca-
racterísticas fenológicas e produtivas da cultura .

O nitrogênio é um dos nutrientes mais absorvidos 
e o mais exportado pela cultura do arroz. De acor-
do com Oliveira et al. (1996) quando o nitrogênio 
está defi ciente, as plantas são atrofi adas, o caule e 
perfi lhos são delgados, as folhas apresentam uma 
coloração entre verde-pálido e amarela, mas uma 
adubação nitrogenada em cobertura bem realizada 
supri toda a necessidade da cultura, bem como au-
menta sua produtividade. 

O manejo inadequado da água de irrigação e do ni-
trogênio tem ocasionado nos cultivares de sequeiro 
forte tendência ao acamamento entretanto, plantas 
do tipo moderno, nas mesmas condições de solos 
e tratos culturais, não sofrem acamamento, mesmo 
com altos níveis de adubação nitrogenada (Diniz 
et al., 1976). Isso em razão da sua arquitetura, re-
spondem, em produção e sem acamar, à utiliza-
ção de altas doses de nitrogênio, principalmente 
porque tem um sistema efi ciente de translocação 
dos fotossintatos acumulados na fase vegetativa, 
para os grãos (Crusciol, 1998).

A adubação nitrogenada aumenta o número de col-
mos e panículas por área (Diniz, 1975 e Campello 
Junior, 1985). Além disso, é atribuído ao nitrogênio 
o nutriente que mais afeta a altura da planta, pro-
porcionando acamamento (Diniz, 1975; Campello 
Júnior, 1985 e Arf, 1993). 

Assim, ressalta-se a importância do manejo adequa-
do do solo na melhoria das suas características físi-
cas e químicas, bem como do fornecimento de água 
e nutrientes, principalmente o nitrogênio, para a im-
plantação da cultura do arroz de terras altas visando 
a obtenção de lavouras bem formadas.

Material e métodos

O trabalho foi conduzido em área experimental 
pertencente à Faculdade de Engenharia – UNESP, 

Câmpus de Ilha Solteira, situada aproximadamente 
a 51º 22’ de longitude Oeste de Greenwich e 20º 
22’de Latitude Sul, com altitude de 335 metros. O 
solo local é do tipo LATOSSOLO VERMELHO 
Distrófi co típico argiloso, A moderado, hipodistró-
fi co, álico, caulinítico, férrico, compactado, muito 
profundo, moderadamente ácido (Embrapa, 1999). 
A precipitação média anual é de 1370mm, a tem-
peratura média anual é de 23,5 oC e a umidade 
relativa do ar está entre 70 e 80% (média anual).

Antes da instalação dos experimentos foram cole-
tadas amostras de solo da área experimental e rea-
lizada a análise química de acordo com metodolo-
gia proposta por Raij na profundidade de 0 – 0,20m 
obtendo os seguintes resultados: P(resina)= 19mg 
dm-3, M.O.= 18g dm-3, pH(CaCl2 )=5,2, K, Ca, 
Mg, H+Al e  CTC= 1,7; 36; 22; 25 e 60, 0 mmol c 
dm-3 respectivamente e V(%)=70. Os tratamentos 
com plantio direto foram instalados em local onde 
o sistema foi implantado em 1997.
A capacidade de retenção de água no solo foi deter-
minada utilizando-se uma unidade de sucção em-
pregada por Grohmann (1960) na faixa de 0,02MPa 
a 0,01MPa, aparelhos de pressão de placa porosa 
recomendados por Richards e Fireman (1943) na 
faixa de 0,003MPa a 0,101MPa, e a membrana de 
Richards (1947) na faixa de 0,101 MPa a 1,520 
Mpa. O fornecimento de água, quando necessário, 
foi realizado utilizando-se um sistema fi xo de irri-
gação convencional por aspersão com precipitação 
média de 3,3 mm/hora nos aspersores. A precipi-
tação pluvial foi determinada em um pluviômetro 
Ville de Paris instalado na área experimental. No 
manejo de água foram utilizados, dependendo do 
tratamento, até três coefi cientes de cultura (Kc), 
distribuídos em quatro períodos compreendidos 
entre a emergência e a colheita. Para a fase ve-
getativa foi utilizado o valor de 0,4; para a fase 
reprodutiva dois coefi cientes de cultura (Kc), o 
inicial de 0,70 e o fi nal de 1,00 e para a fase de 
maturação estes valores foram invertidos, ou seja, 
o inicial de 1,00 e o fi nal de 0,70.

Antes da implantação da cultura do arroz foi 
semeado na área milheto com o objetivo de 
produção de palhada. A emergência das plantas 
ocorreu em 25/09/2003 e permaneceu em cresci-
mento até meados de novembro, quando a área 
recebeu o preparo do solo com grade aradora ou 
escarifi cador e dessecação com herbicida na área 
de plantio direto.
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O delineamento experimental utilizado para a 
cultura do arroz foi o de blocos casualizados com 
54 tratamentos constituídos pela combinação de 
diferentes preparos de solo (grade pesada + grade 
niveladora e escarifi cador + grade niveladora e 
plantio direto), três manejos de água (sem irriga-
ção, irrigação nas fases reprodutiva e de matura-
ção e, irrigação nas fases vegetativa, reprodutiva 
e de maturação) e doses de nitrogênio (0, 25, 50, 
75, 100 e 125kg/ha) em cobertura. As parcelas 
foram constituídas por 6 linhas de 6,0 m de com-
primento, espaçadas 0,40m entre si. A área útil foi 
constituída pelas 4 linhas centrais, desprezando-se 
0,50m em ambas as extremidades de cada linha. 

A adubação química básica nos sulcos de semeadura 
foi realizada aplicando-se 200 kg/ha da formulação 
08-28-16, calculada de acordo com as característi-
cas químicas do solo e levando-se em consideração 
as recomendações de Cantarella e Furlani (1996). 
A semeadura foi realizada no dia 25 de novembro 
de 2003, utilizando o cultivar BRS-Talento, lançado 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
- EMBRAPA e de acordo com Morais et al. (2002) 
apresenta as seguintes características: ciclo semi-
precoce atingindo o ponto de colheita, em média, 
aos 110 dias; apresenta porte intermediário, com 
altura média variando de 85 a 105cm; apresenta-se 
como resistente ao acamamento, podendo acamar 
em condições muito favoráveis ao desenvolvimen-
to das plantas. Em relação às doenças o cultivar é 
resistente à escaldadura e à mancha de grãos, tem 
comportamento moderadamente resistente à bru-
sone e em locais de alta pressão da doença, neces-
sita de medidas de controle. Foi utilizada quanti-
dade de sementes necessária para se obter 180-200 
plantas por metro quadrado. Junto com as sementes 
foi realizada a aplicação de benomil+carbofuran 
(200+350g/ha do i.a.para cada 100 kg de sementes). 
Primeiro foi realizado o tratamento com fungicida e 
posteriormente com inseticida.

O controle de plantas daninhas foi realizado com a 
utilização de herbicidas.  No caso do plantio direto 
a dessecação da cobertura do solo foi realizada com 
o herbicida gliphosate (1560g/ha do i.a). Como na 
área de cultivo tem ocorrido com freqüência capim 
colchão (Digitaria sanguinalis), capim carrapicho 
(Cenchrus echinatus) e capim marmelada (Brachi-
aria plantaginea) aplicou-se logo após a semeadu-
ra o herbicida oxadiazon (1000g/ha do i.a.). Aos 
17 dias após a emergência das plantas foi aplicado 

o herbicida metsulfurom methil (2,0 g/ha do i.a.) 
visando o controle de plantas daninhas de folhas 
largas. As demais plantas daninhas não atingidas 
pelos herbicidas foram controladas manualmente 
com auxílio de enxada.

Foram realizadas as seguintes avaliações:
Emergência das plântulas: Determinado o 
número de dias transcorridos entre a semeadura e 
a emergência da maioria das plântulas (ponto de 
agulhamento). 
Floração: Avaliado o número de dias transcorri-
dos entre a emergência e a fl oração de 50% das 
plantas das parcelas. 
Teor de N nas folhas: Por ocasião do fl oresci-
mento foram coletadas o limbo foliar de 30 folhas 
bandeira por parcela que após a secagem foram 
moídas em moinho tipo Willey para em seguida 
sofrerem digestão sulfúrica conforme metodologia 
de Malavolta et al. (1997).  
Maturação: Determinado o número de dias trans-
corridos entre a emergência e a maturação de 90% 
das panículas da parcela. 
Altura de plantas (cm): Durante o estádio de grãos 
na forma pastosa determinou-se em 10 plantas ao 
acaso, na área útil de cada parcela a distância mé-
dia compreendida desde a superfície do solo até a 
extremidade superior da panícula mais alta. 
Grau de acamamento: Obtido através de observações 
visuais na fase de maturação, utilizando-se a seguinte 
escala de notas: 0 – sem acamamento; 1 – até 5% de 
plantas acamadas; 2 – 5 a 25%, 3 – 25 a 50%; 4 – 50 
a 75% e 5 – 75 a 100% de plantas acamadas. 
Número de panículas por metro quadrado: Determi-
nado através de contagem do número de panículas 
em 1,0m de fi leira de plantas na área útil das parce-
las e posteriormente calculado por metro quadrado. 

Resultados e discussão

Nos fatores estudados, houve efeito signifi cativo 
isolado para algumas características estudadas. Não 
houve interação signifi cativa entre preparo do solo 
x lâminas de água x doses de nitrogênio aplicadas 
em cobertura para as características avaliadas. 

A emergência das plantas ocorreu em 01. 12. 2003, 
portanto 06 dias após a semeadura. O fl orescimento 
pleno e a colheita foram infl uenciados pelos trata-
mentos utilizados e estão apresentados na Tabela 
01. Para o preparo do solo as diferenças são peque-
nas tanto para o número de dias para a fl oração 
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como para o ciclo. Entretanto, para o manejo de 
água as diferenças são maiores e pode-se verifi car 
que com maior disponibilidade de água (Tabela 
02) houve encurtamento no número de dias para 
fl orescimento e ciclo da cultura. 

A altura de plantas (Tabela 03) apresentou valores 
inferiores a 0,80m em todos os tratamentos utiliza-
dos. Nos diferentes preparos de solo, o escarifi ca-
dor propiciou a obtenção de valores maiores em 
relação ao preparo realizado com grade aradora e 
plantio direto. É possível que o preparo mais pro-
fundo do solo (ao redor de 25-30 cm) tenha per-
mitido às plantas explorarem um maior volume de 
solo para aproveitamento de água e de nutrientes, 
resultando em plantas mais desenvolvidas. Com-
portamento semelhante ocorreu com as lâminas 
de água onde o cultivo de sequeiro, ou seja, de-
pendendo somente da precipitação e de sua dis-
tribuição, propiciou a obtenção de plantas bem 
menores em relação às lâminas L1 (irrigação nas 
fases reprodutivas e de maturação) e L2 (irrigação 
em todas as fases). Houve também interação entre 
preparo do solo x lâminas de água e os desdobra-
mentos estão apresentados na Tabela 04 onde se 
verifi ca que o comportamento foi semelhante ao 
discutido anteriormente. As doses de nitrogênio 
utilizadas em cobertura não infl uenciaram na al-
tura de plantas e não foi registrado problema com 
acamamento em nenhum dos tratamentos em fun-
ção do porte baixo do cultivar utilizado. De acordo 
com Diniz et al. (1976), plantas com este tipo de 
crescimento não sofrem acamamento, mesmo com 
altos níveis de adubação nitrogenada. Em razão 
da sua arquitetura, respondem em produção sem 
acamar à utilização de altas doses de N, principal-
mente por apresentarem um sistema efi ciente de 
translocação dos fotoassimilados acumulados na 
fase vegetativa, para os grãos (Crusciol, 1998). 

Quanto ao teor de nitrogênio nas folhas, avaliado por 
ocasião do fl orescimento, verifi ca-se que houve efeito 
signifi cativo para lâminas de água, doses de N e da 
interação lâminas de água x doses de N e os desdobra-
mentos estão apresentados na Tabela 05. Pelos resulta-
dos de lâminas de água dentro de doses de N verifi ca-se 
que de maneira geral os tratamentos de sequeiro e L1 
apresentaram valores superiores em relação à L2. Nas 
plantas do tratamento L2 talvez tenha ocorrido efeito 
de diluição do nitrogênio ou tenha ocorrido condições 
mais favoráveis para perdas de N em função do maior 
volume de água utilizado (Tabela 02). Quanto ao des-

dobramento doses de nitrogênio dentro de lâminas de 
água, verifi ca-se que na lâmina L2, os dados se ajusta-
ram a uma função quadrática y=32,9737+0,0683x- 
0,0003x2. Entretanto apesar das diferenças obtidas 
entre alguns tratamentos, é interessante mencionar que 
todos os valores obtidos estão dentro da faixa adequa-
da para a cultura, que de acordo com Cantarella et al. 
(1996) é de 27 a 35 g/kg.

Em relação ao número de panículas/m2 houve ape-
nas efeito para lâminas de água, onde a L2 propi-
ciou a obtenção de maior valor. O fornecimento 
de água via água de irrigação durante todo o ciclo 
da cultura propiciou o desenvolvimento mais uni-
forme dos perfi lhos emitidos, resultando em maior 
perfi lhamento útil e, conseqüentemente maior 
número de panículas/m2.

Conclusões

1 - O preparo do solo com escarifi cador propicia 
maior altura de plantas e número de plantas por 
metro em relação ao uso de grade aradora ou plan-
tio direto;
2 - O fornecimento de água durante todo o ci-
clo diminui o teor de N nas folhas em relação ao 
cultivo de sequeiro e propicia maior número de 
panículas⁄m2
3 – As doses de N na cultura não infl uenciaram na 
altura de plantas, teor de N nas folhas e número de 
panículas por metro. 

Tabela 01: Número médio de dias transcorridos 
entre a emergência e a fl oração e ciclo do arroz de 
terras altas. Selvíria (MS), 2003/04.

1 Dias após a semeadura

Tabela 02: Disponibilidade de água proveniente 
da precipitação pluvial e irrigação por aspersão 
durante o ciclo do arroz.

Sequeiro: precipitação; L1: precipitação + irrigação nas fases 
reprodutiva e de maturação;  L2: precipitação + irrigação em 
todas as fases.



41

Tabela 03: Valores médios de altura de plantas, 
teor de N nas folhas e número de panícula por 
m-2 obtido em arroz de terras altas irrigado por 
aspersão. Selvíria (MS), 2003/4.

S=semeadura; P=perfi lhamento e DF= diferenciação fl oral.
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 04: Desdobramentos das interações signi-
fi cativas da análise de variância referente à altura 
de plantas. 2003/04.

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e 
maiúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5%

Tabela 05: Desdobramentos das interações sig-
nifi cativas da análise de variância referente ao teor 
de N nas folhas. 2003/04.

Médias seguidas de mesma letra, minúsculas nas colunas e 
maiúsculas nas linhas, não diferem estatisticamente entre si 
pelo teste de Tukey a 5%

Conclusões

1 - O preparo do solo com escarifi cador propicia 
maior altura de plantas e número de plantas por 
metro em relação ao uso de grade aradora ou plan-
tio direto;
2 - O fornecimento de água durante todo o ciclo di-
minui o teor de N nas folhas em relação ao cultivo de 
sequeiro e propicia maior número de panículas⁄m2;

3 – As doses de N na cultura não infl uenciaram na 
altura de plantas, teor de N nas folhas e número de 
panículas por metro. 

Referências

ARF, O. Efeitos de densidades populacionais e 
adubação nitrogenada sobre o comportamento 
de cultivares de arroz  irrigado por aspersão. Ilha 
Solteira, 1993. 63p. Tese (Livre Docência) – Fa-
culdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universi-
dade Estadual Paulista. 

ARF, O., RODRIGUES, R.A.F., SÁ, M.E., CRUS-
CIOL, C.A.C., BUZETTI S. Manejo do solo e 
adubação nitrogenada em cobertura no comporta-
mento de cultivares de arroz de terras altas irriga-
dos por aspersão. I. Características agronômicas. 
In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA 
DE ARROZ e REUNIÃO NACIONAL DE PES-
QUISA DE ARROZ, 1 e 7, Florianópolis: Anais...
Santo Antônio de Goiás: EMBRAPA Arroz e Fei-
jão, 2002. p.376- 379.

CAMPELLO JUNIOR, J.O. Avaliação da capaci-
dade de extração de água do solo pelo arroz de se-
queiro (Oryza sativa L.) sob diferentes doses de ni-
trogênio. Piracicaba, 1985. 127p. Tese (Doutorado 
em Solos e Nutrição de Plantas) – Escola  Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 
de São Paulo. 

CANTARELLA, H.; FURLANI, P.R. Arroz de 
sequeiro. In: Raij, B. van et al. (Ed.) Recomenda-
ções de adubação e calagem para o Estado de São 
Paulo. 2. ed. Campinas: IAC, 1996. p. 48-49 (Bo-
letimTécnico, 100).

CRUSCIOL, C.A.C. Efeitos de lâminas de água e 
da adubação mineral em dois cultivares de arroz 
de sequeiro sob irrigação por aspersão. Botucatu, 
1998. 129p. Tese (Doutorado em Agronomia) – 
Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista. 

DINIZ, J.A. Comportamento de cultivares de ar-
roz, em terras altas, sob regime de irrigação por 
aspersão em diferentes níveis de adubação nitro-
genada. Viçosa, 1975. 53p. Dissertação (Mestra-
do) – Universidade Federal de Viçosa.

DINIZ, J.A., BRANDÃO, S.S., TELGIUTICE, 

NAKAYAMA, F. T.; ARF, O.

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  37-42, Janeiro/Junho de 2008



42 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  37-42, Janeiro/Junho de 2008

R.M., SEDIYAMA, C.S., LOUREIRO, B.T. Com-
portamento de variedades de arroz, em terras altas, 
sob regime de irrigação por aspersão em diferen-
tes níveis de adubação nitrogenada. Experientiae, 
Viçosa, v.22, p.235-62, 1976.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA A-
GROPECUÁRIA. Sistema brasileiro de classifi ca-
ção de solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA/CNPSO, 
1999. 412p.

FORNASIERI FILHO, D., FORNASIERI, J.L. 
Manual da cultura do arroz. Jaboticabal: FUNEP, 
1993. 221p. 

GROHMANN, F. Distribuição e tamanho de po-
ros em três tipos de solos do Estado de São Paulo. 
Bragantia, v.21, n.18, p.285-95, 1960. 

OLIVEIRA, I.P., KLUTHCOUSKI, J., YO-
KOYAMA, L.P. DUTRA, L.G., PORTES, T.A., 
SILVA, A.E., PINHEIROS, B.S., FERREIRA, E., 
CASTRO, E.M., GUIMARÃES, C.M., GOMIDE, 
J.C., BALBINO, L.C. Sistema Barreirão: recupe-
ração/renovação de pastagens degradadas em con-
sórcio com culturas anuais. Goiânia: EMBRAPA-
CNPAF-APA, 1996. 90p. (EMBRAPA-CNAF. 
Documentos, 64).

RAIJ, B. van,, CANTARELLA, H., QUAGGIO, 
J.A., FURLANI, A.M.C.  Recomendações de 
adubação e calagem para o Estado de São Pau-
lo. 2.ed. Campinas: Instituto Agronômico, 1997. 
285p. (boletim, 100).

RICHARDS, L.A., FIREMAN, M. Pressure-plate 
apparatus for measuring moisture sortin and trans-
mission by soils. Soil Sci., v.56, p.395-404, 1943.

SORATTO, R.P., RODRIGUES, R.A.F., ARF, 
O. Manejo de água em cultivares de arroz irri-
gados por aspersão no sistema de plantio direto. 
In: CONGRESSO DA CADEIA PRODUTIVA 
DE ARROZ e REUNIÃO NACIONAL DE PES-
QUISA DE ARROZ, 1 e 7, Florianópolis, Anais... 
Santo Antônio de Goiás: EMBRAPA Arroz e Fei-
jão, 2002. p.369-371.

Avaliação do arroz de terras altas submetido a preparo do solo, manejo de água e nitrogênio em cobertura



43

Ferramenta para diagnóstico de defi ciências mentais de etiologia genética utili-
zando inteligencia artifi cial e redes neurais.

Tool For Diagnosis Of Mental Defi ciencies Of Genetic Etiology Using Artifi cial Inteli-
gencia And Neural Nets.
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Resumo

O desenvolvimento de um sistema computacional 
baseado na técnica de redes neurais artifi ciais é de 
grande importância para o auxílio no diagnóstico 
das chamadas Defi ciências Mentais de Etiologia 
Genética, pois visa identifi car através dos sinais 
clínicos como dados de entrada para a rede neu-
ral computacional, apontando a defi ciência mental 
que mais se adequa no contexto; apoiando o espe-
cialista médico na sua decisão para início de um  
tratamento, ou até mesmo na expedição de novos 
exames comprobatórios, favorecendo Centros de 
Saúde e APAE´s.

Palavras-chave: Diagnóstico. Defi ciência Mental 
de Etiologia Genética. Sistema Computacional. 
Redes Neurais Artifi ciais.

Abstract

The development of a computational system, based 
in the technique of artifi cial neural nets, is important 
for aid on the diagnosis of the Mental Defi ciencies 
by Genetic Etiology, therefore it aims at to identify 
through the clinical signals as given of entrance for 
the computational neural net, pointing the mental de-
fi ciency that more adjusts in the context, supporting 
the medical specialist in his decision for beginning 
a treatment, or even though in the expedition of 
new evidential examinations, favoring the Health’s 
Centers and APAE’s (Association of Parents and 
Friends of the Special Child).
Key-words: Diagnosis, Mental Defi ciencies by 
Genetic Etiology, Computational System, Artifi -
cial Neural Nets.
 

1 – Introdução

A tecnologia constitui um método signifi cativo de 
auxílio ao homem, especialmente no que diz res-
peito à resolução de problemas, de diversos tipos 
e em diferentes áreas, como Mecânica e Robótica, 
por exemplo. Na área médica, os avanços no uso 
da tecnologia de desenvolvimento de software 
para o auxílio no diagnóstico de certas doenças, 
vem crescendo nos últimos anos, e freqüente-
mente, surgem novas ferramentas computacionais 
que auxiliam os profi ssionais da área médica nas 
tomadas de decisões. 

A genética humana e suas patologias são temas de 
estudos científi cos pertinentes, os quais o homem 
se propõe a resolver. Cada vez mais, o diagnóstico 
e a socialização do indivíduo portador de defi ciên-
cias genéticas são prioridades tanto para a família 
quanto para a sociedade, e assim, uma rápida identi-
fi cação de determinadas patologias, principalmente 
em recém-nascidos, é de fundamental importância 
para o tratamento adequado dessas doenças. Um 
dos problemas genéticos estudado e descoberto 
pelos cientistas, é a defi ciência mental de etiologia 
genética, que por sua vez, compõem as síndromes 
genéticas; questão de estudo deste trabalho.

Com o uso da tecnologia, aliada aos estudos 
científi cos, este problema está sendo desvendado 
e decodifi cado. Hoje, sistemas que utilizam Lógi-
ca Difuza (Fuzzy Logic) em conjunto com a In-
teligência Artifi cial, contribuem para esse avanço. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar o desen-
volvimento de um sistema computacional, baseado 
em Redes Neurais Artifi ciais (RNAS) para auxílio 
no Diagnóstico da Defi ciência Mental de Etiologia 
Genética, favorecendo o uso dessa ferramenta em 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAE) e também nos Centros de Saúde da região 
da Nova Alta Paulista.

2 – Redes neurais artifi ciais e neurônios artifi ciais

Os sistemas baseados em redes neurais artifi ciais 
podem ser classifi cados como uma sub-área da in-
teligência artifi cial. Entende-se por inteligência ar-
tifi cial, um conceito que estuda os mecanismos de 
funcionamento da inteligência humana e procura 
uma maneira de utilizá-los computacionalmente, se-
gundo Haykin (2001). Esses sistemas são conheci-
dos por sistemas conexionistas, pois simulam o fun-
cionamento do Sistema Nervoso Humano onde há 
várias ligações (Conexões). Esses tipos de sistemas 
computacionais são construídos com técnicas que 
procuram simular o cérebro humano (neurônios) 
que por sua vez, é um sistema altamente complexo 
e com um alto poder de processamento paralelo. 

Portanto, uma rede neural artifi cial é um sistema 
computacional que tem a capacidade de aprender 
com seu próprio uso, ou seja, produzir saídas ade-
quadas/esperadas que foram treinadas anterior-
mente em um ambiente controlado. Segundo 
Yoneyama (2000), normalmente se usa a técnica de 
inteligência artifi cial para a resolução de problemas 
complexos, mas é de extrema importância dizer 
que na prática as técnicas não são aplicadas de ma-
neira simplória. Vários empecilhos podem ocorrer 
durante a implementação de uma rede neural artifi -
cial, que até impossibilitam o seu uso na aplicação, 
cita Norvig e Russel, (2003).

O neurônio artifi cial é modelado matematicamente 
tendo como base o neurônio biológico. Em um 
neurônio artifi cial podemos identifi car as entradas, 
uma unidade somadora, uma função de ativação e 
a saída, segundo Norvig e Russel (2003). 

3 – Defi ciências mentais de etiologia genética

Para compreender as doenças genéticas é necessário 
o entendimento da origem da vida humana. Em sua 
estrutura normal, o ser humano possui 23 pares de 
cromossomos constituídos, especialmente, por DNA 
e proteínas. Todos os genes do corpo estão contidos 
nesses 46 cromossomos, que são os responsáveis 
pela hereditariedade, tornando os descendentes 
semelhantes aos seus progenitores.

Os cromossomos fornecem através do DNA, as 
informações para o funcionamento das células. 
Segundo Otto (2004), erros ocasionais na divisão 
celular (mitose) podem resultar em alterações nu-
méricas dos cromossomos, para mais ou para me-
nos, originando uma anomalia genética, capaz de 
gerar indivíduos portadores de características físi-
cas e mentais diferenciadas.

O diagnóstico das defi ciências mentais é funda-
mentado a partir de anamnese, exame morfológico 
e físico, exames complementares (bioquímicos e 
imagem) e exames genéticos. Através destes pro-
cedimentos (ressaltando a importância dos exames 
genéticos) é que se identifi ca determinada sín-
drome genética (EDUARDO, 2002). 

A característica essencial da defi ciência mental é um 
funcionamento intelectual inferior à média, acompa-
nhado de limitações signifi cativas no funcionamento 
adaptativo, em pelo menos duas das seguintes áreas 
de habilidades: comunicação, autocuidado, vida do-
méstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de 
recursos comunitários, auto-sufi ciência, habilidades 
acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança; quan-
do ocorrido antes dos 18 anos.

O funcionamento intelectual geral é demonstrado 
pelo quociente de inteligência (QI) obtido mediante 
avaliação, com um ou mais testes de inteligência 
padronizada de administração individual, como, 
Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças 
– Revisada, Stanford-Binet (EDUARDO, 2002) 
utilizada no presente estudo. Um funcionamento 
intelectual signifi cativamente abaixo da média é 
demonstrado com um quociente de inteligência 
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(QI) igual ou menor que 70. O QI normal é con-
siderado acima de 85, e os indivíduos com um es-
core de 71 a 84 são descritos como tendo função 
intelectual limítrofe, segundo Eduardo (2002).

Apesar da seqüência de procedimentos descritos, 
para que se possa chegar ao diagnóstico da etio-
logia da defi ciência mental, este trabalho se con-
centrou no processamento dos dados relacionados 
às características visuais e de más formações con-
gênitas, que por via de regra acompanham as sín-
dromes de etiologia genética.

Como a defi ciência mental pode ser atribuída a 
uma grande variedade de patologias de etiologia 
genética; para o desenvolvimento desta pesquisa 
foram escolhidas 12 síndromes genéticas, levando 
em consideração a relevada incidência, sendo elas: 
Síndrome Beckwith-Wiedemann, Síndrome Al-
coólica Fetal, Síndrome Prader-Willi, Síndrome de 
Rett, Síndrome Moebius, Síndrome de Cornélia de 
Lange, Síndrome de Proteus, Síndorme de Sotos, 
Síndrome Smith-Lemli-Optiz, Síndrome de Wil-
liams, Síndrome de X-Frágil e Síndrome de Down.

4 – Resultados e discussões

Para a realização da Ferramenta de auxílio foi 
implementado um sistema de rede neural para a 
classifi cação das Síndromes, usando várias formas 
de classifi cações. O sistema computacional foi de-
senvolvido através de um sistema híbrido (redes 
neurais e programação usual) com utilização de 
uma base de dados com todos os sinais clínicos.

Para exemplifi cação e implementação de testes, 
foram escolhidas aleatoriamente 03 síndromes das 
12 citadas acima para implementação, sendo elas: 
Síndrome de Rett, Síndrome de Down, e Síndrome 
X-Frágil. Cada sinal clínico dessas 03 doenças 
foram quantifi cados com valores no intervalo de 0 
à 1, que posteriormente foram utilizados na fase de 
treinamento da rede neural.

O sistema computacional desenvolvido se baseou 
em técnicas de redes neurais artifi ciais do tipo Per-

ceptron Multicamadas (MLP – Multi Layer Per-
ceptron), com 4 camadas. Ao passo que, para o 
treinamento da rede neural, foi escolhida a regra 
Delta com o paradigma do aprendizado supervi-
sionado; mais simples e que também se adequa 
melhor às redes multi-camadas. A fórmula é ilus-
trada abaixo, na Equação 1.

Equação 1: Regra Delta de aprendizagem

A função de ativação para o sistema de rede neural 
escolhida foi a função Sigmóide conforme mostra 
a Equação 2.

Equação 2: Função Sigmóde

A confi guração da rede neural escolhida para esta 
implementação foi a de 04 nós para a camada de 
entrada, 02 nós para a camada oculta e 02 nós para 
a camada de saída, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1: Confi guração da rede neural no atual trabalho

O sistema computacional foi desenvolvido com 
tecnologia Microsoft .Net, com a utilização da 
linguagem de programação C# para cálculos da 
rede neural juntamente com a linguagem Delphi, 
da empresa Borland. O sistema está dividido em 
duas camadas, sendo que a primeira camada é uma 
interface onde são digitados os valores referentes 
a camada de entrada das redes neurais. A segunda 
camada é uma classe que contém as 03 síndromes 
com a topologia da rede neural implementada con-
forme citado anteriormente. Cada síndrome escolhida 
possui uma rede neural implementada à parte. A 
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Figura 2 ilustra a interface do sistema.

 
Figura 2: Interface do sistema onde são digitados 
os valores de entrada.

Na interface do sistema, há quatro caixas de texto 
(Entrada 01, Entrada 02, Entrada 03 e Entrada 04) 
e um botão para Diagnóstico. Na fase de treinamento 
da rede, foram defi nidas faixas de valores padrões 
para o treinamento conforme mostram os itens 
abaixo:

• De 0,7 à 0,9: Padrão usado para treinamen-
to com a rede neural referente a Síndrome X-Frágil, 
sendo que o resultado esperado para esse padrão 
é 0 (zero) para a saída S1, e Um(1) para a Saída 
S2. Quaisquer outros valores fora deste intervalo 
a saída será 0 (zero) para saída S1, e 0 (zero) para 
saída S2, indicando que a rede neural referente a 
esta síndrome não foi acionada.
• De 0,4 à 0,6: Padrão usado para treinamen-
to com a rede neural referente a Síndrome de Rett, 
sendo que o resultado esperado para esse padrão 
é 0 (zero) para a saída S1, e Um(1) para a Saída 
S2. Quaisquer outros valores fora deste intervalo, 
a saída será é 0 (zero) para saída S1, e 0 (zero) para 
saída S2, indicando que a rede neural referente a 
esta síndrome não foi acionada.
• De 0,1 à 0,3: Usado para treinamento 
com a rede neural referente a Síndrome de Down, 
sendo que o resultado esperado para esse padrão 
é 0 (zero) para a saída S1, e 1 (um) para a Saída 
S2. Quaisquer outros valores fora deste intervalo, 
a saída será é 0 (zero) para saída S1, e 0 (zero) para 
saída S2, indicando que a rede neural referente a 
esta síndrome não foi acionada.

Com esses padrões defi nidos, o usuário digita valores 
nestes intervalos e o botão diagnóstico diz á qual sín-
drome o padrão de entrada que foi digitado se refere. 
A Figura 3 mostra o diagnóstico para o usuário, junto 
com os cuidados especiais de cada síndrome. No ex-
emplo abaixo, os valores usados como dados de en-
trada, mostraram Síndrome de Down. 

Figura 3: Interface com o diagnóstico e cuidados 
especiais.

Conclusão

O diagnóstico das síndromes de etiologia genética 
apresenta grande difi culdade até mesmo para um 
especialista médico, não pela complexidade de um 
diagnóstico preciso, mas sim pela quantidade de 
doenças genéticas já reveladas. Atualmente, esti-
ma-se mais de 7.000 doenças de origem genética. 
Sendo assim, é possível e necessário utilizar-se de 
várias técnicas computacionais para ajudar a clas-
sifi car essas síndromes além das técnicas de redes 
neurais. Sabe-se que as redes neurais artifi ciais são 
bem empregadas na classifi cação de padrões, mas 
um sistema híbrido (computação usual + computa-
ção neural) pode agilizar e facilitar a implemen-
tação de um sistema desta espécie, melhorando o 
desempenho, manutenção e operação do sistema. 
Instituições como as Apae´s e Centros de Saúde 
podem, facilmente, benefi ciar-se da produção 
desta ferramenta de fácil manuseio, com entra-
das de dados simplifi cadas, e capaz de fornecer o 
provável diagnóstico imediatamente; não só na a 
área médica, como em toda sistemática envolvida 
neste processo. 
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Resumo

Utilizamos uma “língua eletrônica” a base de 
fi lmes ultrafi nos de diferentes materiais, e medi-
das de espectroscopia de impedância, para analisar 
amostras de açúcar fornecidas pela Usina da Barra 
S/A, unidade UNIVALEM de Valparaíso-SP. As 
características do açúcar na usina são geralmente 
determinadas pela cor ICUMSA (International 
Commission for Uniform Methods of Sugar Analy-
sis) e teor de sacarose medido por luz polarizada. 
Nossa proposta é verifi car se a “língua eletrôni-
ca” serve como ferramenta auxiliar na avaliação 
dos diferentes tipos de açúcar, e também açúcares 
similares, mas com diferentes cores IMCUSA. Res-
saltamos que o fato do açúcar ser uma substância 
não eletrolítica difi culta grandemente esse tipo de 
avaliação em dispositivos semelhantes que usam 
outras técnicas de medidas, como potenciometria 
ou voltametria cíclica. Entretanto, as amostras na 
concentração 1mM (abaixo do limite de sensi-
bilidade biológico = 10 mM para o paladar doce) 
foram facilmente identifi cadas.

Palavras-chave: Língua eletrônica. Filmes ultra-
fi nos. Açúcar.

Abstract

An electronic tongue system based on ultra-thin 
fi lms of different materials and impedance spectros-
copy measurements was used in the assessment of 
sugar samples from Usina da Barra S/A, Univalem 
branch at Valparaíso (SP). Sugar characteristics in 
the plant station are generally made by ICUMSA 
(International Commission for Uniform Methods 
of Sugar Analysis) colour and sucrose content, 

measured by polarized light. We intend to check if 
the electronic tongue serves as an auxiliary tool in 
the evaluation of different samples and also sugars 
having similar ICUMSA colours. It is worth men-
tioning that sugar is a non-electrolyte substance, 
being quite diffi cult to be detected in similar de-
vices using other techniques, such as potentiom-
etry and cyclic voltammetry. However, samples at 
1 mM (below the human threshold = 10mM for 
sweetnes) were easily distinguished.

Key-words: Electronic tongue. Ultra-thin fi lms. 
Sugar.

1. Introdução

Com o crescimento do setor sucroalcooleiro há 
uma demanda por técnicas complementares às 
análises laboratoriais, como ferramentas auxiliares 
para uma análise mais rápida dos produtos fabri-
cados nas usinas de cana de açúcar. Nesse sentido, 
iniciamos um estudo com uma “língua eletrônica” 
a base de fi lmes ultrafi nos de diferentes materiais, 
utilizando medidas de espectroscopia de impedân-
cia, para a análise de amostras de açúcar forne-
cida pela Usina da Barra S/A, unidade Univalem 
de Valparaíso-SP. A Univalem produz atualmente 
três linhas de açúcar: VHP, VVHP e Orgânico. O 
açúcar orgânico ainda se divide em Extra Light e 
Goden Light. As amostras são geralmente anali-
sadas na usina pelo teor de sacarose, medido pela 
intensidade de luz polarizada (Pol) e cor ICUMSA 
(International Commission for Uniform Methods 
of Sugar Analysis), que envolvem basicamente a 
porcentagem de Brix e medida da transmitância 
(trans) das soluções analisadas em 420nm. 

O açúcar VHP (Very High Polarization) possui Pol 
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na faixa de 99,0 a 99,4 e cor ICUMSA entre 800 a 
1500, enquanto o VVHP (Very Very High Polari-
zation) tem Pol entre 99,5 a 99,9 e cor ICUMSA 
na faixa de 400 a 800. O açúcar orgânico é um 
produto de granulação uniforme, produzido sem 
nenhum aditivo químico, tanto na fase agrícola 
como na fase industrial. Seu processamento segue 
princípios internacionais da agricultura orgânica e 
é anualmente certifi cado por órgãos competentes. 
Na produção do açúcar orgânico, todos os fertili-
zantes químicos são substituídos por um sistema 
integrado de nutrição orgânica para proteger o solo 
e melhorar suas características físicas e químicas. 
O açúcar orgânico Extra Light possui Pol maior ou 
igual a 99,5 e cor ICUMSA na faixa de 0 a 500, 
enquanto o Golden Light tem Pol maior ou igual a 
99,2 e cor ICUMSA na faixa de 600 a 850.

A “língua eletrônica” utilizada é composta por um 
conjunto de sensores formado por fi lmes ultrafi -
nos (automontados e Langmuir-Blodgett) de dife-
rentes materiais, submersos em meio líquido. Os 
materiais que formam os fi lmes ultrafi nos interagem 
com os analitos em solução, e a diferença de res-
posta elétrica entre cada material utilizado permite 
a obtenção de uma impressão digital do líquido 
analisado (Riul, 2002).

Em sensores químicos, geralmente, espera-se que 
cada unidade sensorial possua alta sensibilidade, 
estabilidade e seletividade. Para a “língua ele-
trônica” a seletividade deixa de ser um parâmetro 
importante, uma vez que o paladar humano não 
consegue identifi car separadamente cada uma das 
substâncias responsáveis pelo sabor. O cérebro na 
verdade identifi ca padrões básicos, tendo a habi-
lidade de agrupar e classifi car uma grande quan-
tidade de informação em diferentes grupos. Esse 
conceito é conhecido como seletividade global, ou 
seja, a combinação das respostas é mais importante 
do que o reconhecimento específi co de uma deter-
minada substância. Portanto, é natural que a “lín-
gua eletrônica” trabalhe com o mesmo princípio 
e seja capaz de reconhecer um padrão global, ao 
invés de identifi car individualmente as substâncias 
químicas presentes em uma amostra.

Para compor o sensor utilizamos fi lmes automonta-
dos (LbL, do inglês “layer-by-layer”) de quitosana, 
ftalocianina de cobre, Polipirrol e poli(3,4-ethil-
enedioxitiofeno), e um fi lme Langmuir Blodgett 
de polipirrol, descritos a seguir. Os materiais foram 

depositados sobre eletrodos interdigitados de ouro, 
que foram imersos em diferentes amostras de açú-
car, obtidas na usina Univalem de Valparaíso-SP. 
Os resultados indicam que o dispositivo consegue 
separar amostras de mesmo paladar, mesmo em 
concentrações molares abaixo do limite de percep-
ção biológico (10 mM para o paladar doce), inclu-
indo açúcares de mesma coloração.

2. Metodologia

A técnica de deposição de automontagem (LbL, 
do inglês “layer-by-layer”) permite a obtenção de 
fi lmes nanoestruturados devido à interações do 
tipo Van der Walls e pontes de hidrogênio, bem 
como atração eletrostática (Decher, 1997; Pa-
terno, 2001). Resumidamente, um suporte sólido 
contendo cargas negativas em sua superfície é 
imerso numa solução contendo um polieletrólito 
com cargas positivas (policátion). Terminada a 
adsorção, o suporte é imerso em uma solução de 
lavagem, a fi m de remover o excesso de material 
e, então seco. Logo após, realiza-se a adsorção de 
uma nova camada, agora imergindo o substrato em 
uma solução aniônica, formando uma bicamada. 
Multicamadas podem ser fabricadas pela repetição 
sucessiva dessas etapas, permitindo a fabricação 
de diferentes arquiteturas supramoleculares.
 
Um método complementar de fabricação de fi lmes 
ultrafi nos é a técnica Langmuir-Blodgett (LB), 
que também permite o controle de espessura dos 
fi lmes em escala molecular (Petty, 1996; Ulman, 
1991). Cada camada depositada nos fi lmes possui 
espessura de 20 – 25 Å (Riul, 1998). Brevemente, 
a fabricação dos fi lmes é feita espalhando-se go-
tas de uma solução contendo o material de estudo 
(dissolvido em solventes orgânicos voláteis) sobre 
a superfície de água ultrapura. Espera-se de 15 a 
20 minutos para evaporação dos solventes, com-
primindo a monocamada formada na interface 
ar/água através de um par de barreiras móveis a 
uma velocidade constante, tipicamente na or-
dem de mm/min. Quando o fi lme formado sobre 
a água atinge uma pressão de superfície de 25 
mN/m um software controla o processo de com-
pressão/descompressão das barreiras, mantendo 
fi xo o valor de pressão superfi cial durante todo o 
processo de transferência da monocamada da su-
perfície líquida para a superfície de um substrato 
sólido. No decorrer da deposição os substratos são 
imersos e retirados na subfase a velocidades con-
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troladas, também ser encontrados em (Riul,1995; 
Dhabalan,1997,1998).

Ao contrário das fi bras de origem vegetal, a qui-
tosana é uma fi bra de origem animal encontrada 
nas paredes celulares de fungos, leveduras, inse-
tos e, principalmente, nas carapaças de crustáceos. 
A estrutura molecular da quitosana está ilustrada 
na Figura 1, um aminopolissacarídeo formado 
por unidades repetitivas de ß-(1->4)2-α amino-
2-deoxi-D-glicose. A quitosana é um derivado da 
quitina composto de grupos aminos protonáveis, 
que a torna solúvel em meios polares a pH baixos. 
Essa versatilidade da quitosana permite sua con-
formação em formas e aplicabilidade variadas: fi -
bras, glóbulos, membranas, entre outras (Craveiro, 
1999). Em solução possui uma carga iônica posi-
tiva, o que lhe confere à propriedade de se ligar às 
moléculas carregadas negativamente. A quitosana 
foi extraída de cascas de camarão e purifi cada pelo 
Dr. David S. dos Santos Jr. da Universidade de 
Windsor (Canadá). Foram fabricados fi lmes LbL 
contendo 3 bicamadas de quitosana com PSS.

Figura 1. Estrutura molecular da quitosana.

As ftalocianinas destacam-se entre os semicondu-
tores orgânicos, tendo como características gerais 
uma estrutura molecular plana, centro-simétrica e 
fórmula geral C32H16N8, exibindo várias formas 
polimórfi cas, como apresentado na Figura 2. As 
ftalocianinas absorvem na região do visível, pos-
suem alta estabilidade química e térmica e exibem 
propriedades como semicondutividade, fotocon-
dutividade, atividade fotoquímica e fotossinté-
tica, eletrocromismo, luminescência (Leznoff, 
1989). Preparamos 3 bicamadas de fi lmes LbL 
de ftalocianina tetrasulfonada de cobre (CuTsPc) 
(gentilmente fornecida pelo aluno Felipe Chagas 
Storti, sob orientação do Prof. Carlos J.L. Con-
stantino, do DFQB/UNESP) alternando-a com 
ácido poli(alilamina hidroclorado), (PAH).

 

Figura 2. Estrutura molecular da Ftalocianina de Cobre.

O Polipirrol (Ppy) é um polímero condutor 
(Skotheim, 1998), conforme ilustrado na Figura 3, 
unindo as propriedades mecânicas dos polímeros 
convencionais com as propriedades elétricas, ópti-
cas e magnéticas de materiais condutores e semi-
condutores devido à conjugação (alternância em 
ligações simples e duplas) em sua cadeia poliméri-
ca (Skotheim, 1998). Uma vantagem da sua uti-
lização é que o fi lme polimérico gera um aumento 
de sensibilidade em alguns sensores (Skotheim, 
1998). Para os fi lmes automontados alternamos 3 
camadas de Ppy, obtido comercialmente (Aldrich), 
com PAH. Para os fi lmes Langmuir-Blodgett uti-
lizamos o polipirrol cedido gentilmente pela Dra. 
Sarita V. Mello (Colgate – New Jersey – USA), 
depositando 5 camadas (Mello, 1999).

Figura 3. Estrutura molecular do polipirrol.

O poli(3,4-ethilenedioxitiofeno) (PEDOT) é outro 
polímero condutor (Skotheim, 1998), como o po-
lipirrol, representado na Figura 4. Este composto é 
aplicado geralmente como uma dispersão, e 3 bi-
camadas dele foram depositadas com PAH.

 
Figura 4. Estrutura molecular do PEDOT

Para formação do sensor depositamos os fi lmes 
LbL e LB descritos acima sobre eletrodos interdigi-
tados de ouro contendo 50 pares de dígitos, com 10 
mm de largura e 10 mm de separação entre eles, 
fabricados no laboratório Nacional de Luz Síncro-
ton (Proj. LMF 4385) pelo Dr Antonio Riul Jr.

Para aquisição de dados utilizamos medidas de im-
pedância elétrica das unidades sensoriais imersas 
em meios líquidos (Riul, 2002). As medidas elé-
tricas foram realizadas em um protótipo de baixo 
custo desenvolvido no Depto de Física, Química 
e Biologia de Presidente Prudente (UNESP) pelo 
Prof. Dr José Alberto Giacometti e o Dr. Flávio 
A.P Cabral (Cabral, 2006; Giacometti). A apli-
cabilidade desse sistema é vasta e muitos setores 
podem usufruir dessa tecnologia. Como exemplos, 
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citamos as indústrias farmacêuticas, de alimentos, 
combustíveis e bebidas. Adicionalmente, serve 
como ferramenta de auxílio na degustação de bebi-
das, permitindo medidas contínuas com maior pre-
cisão, pois não há perda da sensibilidade do sensor 
após longos períodos de exposição, ao contrário 
do que ocorre com a língua humana.

A análise estatística dos dados foi realizada pelo 
método de Componentes Principais (PCA, do inglês 
“Principal Component Analysis”), que é um méto-
do estatístico amplamente utilizado para o reconhe-
cimento de padrões. Basicamente, o PCA reescreve 
as coordenadas de um conjunto inicial de dados em 
um outro sistema de eixos coordenados, reduzindo 
o número de variáveis envolvidas sem perda de in-
formação, favorecendo a correlação das amostras. 
As novas coordenadas são obtidas através da com-
binação linear das variáveis originais, representadas 
sobre os eixos ortogonais, evitando informações 
desnecessárias. Estas informações são mostradas 
em ordem decrescente de variância e fazem com que 
os dados possam ser representados por um número 
menor de fatores descritivos, reduzindo a dimensão 
do conjunto analisado (Shlens, 2005).

3. Resultados e discussões

Foram selecionadas amostras previamente analisa-
das no laboratório industrial da usina Univalem, de-
scritas nas tabelas abaixo em função da Cor ICUM-
SA, Pol, % de sólidos em solução e a transmitância 
em 420nm. Todas as soluções foram preparadas em 
concentração 1mM em água destilada, obtida de 
um sistema Milli-Q. Optamos pelo água destilada 
por ser o tipo de água usado nas análises da usina 
Univalem. Todas as medidas foram feitas a 20ºC 
através de um banho ultratermostatizado (Marconi, 
MA-184). Em todos os resultados foi realizado um 
comparativo em relação ao pH da solução analisada, 
pois para a análise da Cor no laboratório industrial 
é feita em pH = 7 para evitar que as soluções não 
sofram nenhum tipo de redução ou oxidação.

Na Tabela 1 encontra-se os três tipos de açúcares 
fabricados pela usina Univalem.

Tabela 1 – tipos de açúcares fornecidos pela Univalem.

As Figuras 6 e 7 ilustram o gráfi co PCA das me-
didas realizadas pela “língua eletrônica” em dife-
rentes tipos de açúcar.
 

Figura 6. Amostras da Tabela 1, sem correção de pH.

 
Figura 7. Amostras da Tabela 1, com pH = 7.

Observamos que em ambos os casos acima o dis-
positivo consegue separar cada uma das amostras, 
e que com a correção de pH (todas as amostras 
em pH = 7) há uma maior separação das amostras, 
principalmente em relação à Primeira Compo-
nente Principal. Fica difícil uma tentativa maior 
de correlacionar o agrupamento apresentado pelas 
amostras nas Figuras acima devido à falta de infor-
mação do Pol de algumas amostras.

Na Tabela 2 encontra-se a descrição do açúcar 
VVHP fabricado pela usina Univalem.

Tabela 2. Características do açúcar VVHP produ-
zido na Univalem.
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As Figuras 8 e 9 ilustram os resultados PCA das 
medidas realizadas pela “língua eletrônica” do 
mesmo tipo de açúcar (VVHP), variado apenas 
sua cor, como indicado na Tabela 2.

 
Figura 8. Amostras da Tabela 2, sem correção de pH.

 
Figura 9. Amostras da Tabela 2, com pH = 7.

Novamente, observa-se uma maior correlação das 
amostras com o controle adequado de pH durante 
as medidas com a “língua eletrônica”.
Na Tabela 3 encontram-se as características do 
açúcar VHP fabricado pela usina Univalem.

Tabela 3. Características do açúcar VHP produ-
zido na usina Univalem.

As Figuras 10 e 11 ilustram os resultados gera-
dos pelo PCA das medidas realizadas pela “língua 
eletrônica” em um mesmo tipo de açúcar (VHP), 
variado apenas sua coloração.

Figura 10. Amostras da Tabela 3, sem correção de pH.

 
Figura 11. Amostras da tabela 3, com pH = 7.

A correção de pH, novamente, facilita a identifi ca-
ção das amostras. Entretanto, ressaltamos que nem 
sempre é possível atribuirmos alguma característi-
ca às Componentes Principais, pois muitas vezes 
vários fatores podem estar atrelados em uma única 
Componente Principal. Nas fi guras acima isso pode 
ser claramente compreendido com as amostras 
1258 e 1331, que de acordo com as características 
apresentadas pela Tabela 3 são as mais semelhantes, 
na Figura 10 são as que estão mais afastadas en-
tre si. Entretanto, observamos na Figura 11 que as 
amostras com Brix ~ 29% agruparam-se na metade 
esquerda da Figura, e as amostras com % Brix aci-
ma desse valor na metade direita.

Na Tabela 4 indicamos as características do açúcar 
VVHP na cor 660, fabricado pela usina Univalem 
em dias distintos.

Tabela 4. Características do açúcar VVHP com mesma 
coloração, fabricado em dias distintos na usina Univalem.
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Figura 12. Amostras da Tabela 4, sem correção de pH.

Figura 13. Amostras da Tabela 4, com pH = 7.

Podemos observar nas Figuras 12 e 13 acima que 
o sensor consegue distinguir amostras aparente-
mente idênticas, e que mais uma vez a correção de 
pH melhora a identifi cação das amostras analisa-
das. Em todos os casos analisados verifi camos uma 
melhora na separação das amostras com a correção 
de pH, e que apesar da alta correlação obtida na 
Análise de Componentes Principais, fi ca difícil a 
atribuição de características físicas ou químicas à 
PC1 ou PC2, como, por exemplo, sua coloração 
ou % Brix. De qualquer maneira, apesar de inici-
ais, os resultados indicam claramente que o dis-
positivo possui a habilidade de distinguir amostras 
aparentemente idênticas, como indicado na Tabela 
4, aumentando seu potencial de aplicação como 
ferramenta auxiliar para avaliação rápida das 
amostras de açúcar produzidas usina açucareira.

4. Conclusão 

Os resultados indicam que a “língua eletrônica” 
identifi ca diferentes tipos de açúcar, e também 
açúcares similares com diferentes cores IMCUSA. 
Ressaltamos que o fato do açúcar ser uma subs-
tância não eletrolítica difi culta grandemente esse 
tipo de avaliação em dispositivos semelhantes que 

utilizam outras técnicas de medidas, como poten-
ciometria ou voltametria cíclica. Mesmo com as 
amostras diluídas abaixo do limite de sensibilidade 
biológico (= 10 mM para o paladar doce), o dis-
positivo consegue boa distinção de amostras tendo 
um mesmo paladar. Haja vista as difi culdades que 
as indústrias açucareiras da região têm para clas-
sifi cação rápida do açúcar produzido, os resultados 
apresentados elevam o potencial de aplicação da 
“língua eletrônica” com forte ferramenta de apoio 
nesse tipo de avaliação.
Agradecimentos: À FAPESP, IMMP (CNPq) e 
CAPES pelo apoio fi nanceiro, ao LNLS pela fa-
bricação dos eletrodos interdigitados (projeto MIC 
5508), aos Professores Carlos J.L. Constantino, 
José A. Giacometti, Dr Fábio A.P. Cabral, Dra. 
Sarita V. Mello, Dr. David S. dos Santos Jr. e ao 
aluno Felipe C. Storti pelos materiais e uso de e-
quipamentos nos laboratórios da FCT/UNESP, e 
À Usina da Barra S/A, unidade UNIVALEM de 
Valparaíso-SP por fornecer as amostras de açúcar.

5. Referência:

F.P.A. Cabral, “Desenvolvimento de instrumenta-
ção para uso em língua eletrônica”, Tese de dou-
torado apresentada ao Instituto de Física de 
São Carlos /USP, (2006).

A. A. Craveiro, A. C. Craveiro, D. C. Queiroz. 
“Quitosana: a Fibra do Futuro”, Padetec: 
Fortaleza(CE), 1999. 

G. Decher. Fuzzy Nanoassemblies: Toward Lay-
ered Polymeric Multicomposites, Materials Sci-
ence, 1997.

A. Dhabalan, A. Riul Jr, L.H.C. Mattoso, O.N. 
Oliveira Jr, Langmuir, 13, 4882 (1997).

A. Dhabalan, S.V. Mello, O.N. Oliveira Jr, Macro-
molecules, 31, 1827 (1998).

J.A. Giacometti, F.P. Albuquerque, A. Riul Jr, B.B. 
Bergamo, Um instrumento para a língua
eletrônica, Patente Depositada no PI 0700292-0, 
INPI, Brasil.

C.C. Leznoff, A.B.P. Lever. “Phthalocyanines 
Properties and Applications”, VCH Publishers: 
New York, 1989. 

STELUTI, W. M. M. F.; RIUL, A. J.; MIGLIORINI, F. L.

Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  48-54, Janeiro/Junho de 2008



54 Rev. OMNIA EXATAS, v. 1, n. 1,  48-54, Janeiro/Junho de 2008

S.V. Mello, A. Dhanabalan, O.N. Oliveira Jr, Syn-
thetic Metals, 102, 1433 (1999).

L. G. Paterno, L. H. C. Mattoso, O. N. Oliveira. 
JR. Filmes Poliméricos Ultrafi nos Produzidos pela 
Técnica de Automontagem: Preparação, Proprie-
dades e Aplicações, Química Nova, (2001).

M.C. Petty, Langmuir-Blodgett Films – An introduc-
tion, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

A. Riul Jr, L.H.C. Mattoso, SV Mello, G.D. Telles, O.N. 
Oliveira Jr, Synthetic Metals, 71 (1-3), 2067 (1995).

A. Riul Jr, A. Dhanabalan, L.H.C. Mattoso, L.M. 
de Souza, E.A. Ticianelli, O.N. Oliveria Jr, Thin 
Solid Films, 329, 576 (1998).

A. Riul Jr., A Ciência imitando o corpo. Revista 
Physicae, n.3, p.39, 2002.

J. A. Shlens. A Tutorial on Principal Component 
Analysis. California – USA,2005, https://dspace.
ist.utl.pt/bitstream/2295/56448/1/pca.pdf , aces-
sado setembro de 2007.

T. Skotheim, R. Elsenbaumer, J.R. Reynolds, 
“Handbook of Conducting Polymers”, Marcel 
Dekker: New York, 1998.

A. Ulman. “An Introduction to Ultrathin Organic 
Films Langmuir- Blodgett to Self Assembly”, Ac-
ademic Press: Boston, 1991.

Avaliação de diferentes tipos de açúcares com um sensor de paladar



55

Estimativa do potencial de captação de águas de chuva no município de Adamantina - SP.

Estimation of the rainwater potential collection in the Adamantina town – SP.

Daniela Guimarães Lima Luiz
Graduanda do curso de Engenharia Ambiental – FAI

Denilson Burkert
Mestre em Produção Animal pela UENF e 

Pesquisador Científi co da APTA Regional Alta Paulista
Aldo Shimoya

Doutor em Genética e Melhoramento e
Professor da Universidade Salgado de Oliveira

Resumo

A água é um recurso importante para existência de 
vida no planeta. É um recurso renovável graças ao 
ciclo hidrológico onde pode ser encontrada nos es-
tados, sólido, líquido e gasoso. A captação de água 
de chuva para fi ns não potáveis é uma das possibili-
dades de minimizar os danos aos mananciais. Esse 
recurso, que todos achavam ser infi nito, vem sofren-
do um processo de escassez, devido à poluição e o 
uso irracional do homem. O presente trabalho tem 
como objetivo demonstrar o potencial de captação 
de água de chuva no município de Adamantina. Foi 
calculada a quantidade potencial de águas de chuva 
captadas em construções nas regiões urbana e rural 
em função das precipitações observadas nos anos 
de 2005 e 2006 nessas localidades. Para a determi-
nação das áreas de coleta obteve-se o número total 
e a área construída total das construções da região 
urbana do município, depois foi obtida a área média 
construída na região. Devido as poucas informações 
admitiu-se a área média construída na região rural 
igual a da região urbana. O resultado foi satisfatório, 
o município tem um ótimo potencial de captação de 
água de chuva devido ao clima e às precipitações 
intensifi cadas em boa parte do ano, cabendo-se a 
adequação do uso da água de chuva aos objetivos e 
aos custos dos projetos de captação.

Palavras-Chave: Recursos Hídricos.  Aproveita-
mento.  Precipitação.

Abstract

The water is an important resource for life exis-
tence in the planet. It is a renewable resource thanks 
to the hydrological cycle where can be found in 

the states, solid, liquid and gaseous. The collec-
tion of the rainwater for ends no drinkable it is one 
of the possibilities of minimizing the damages to the 
springs. This resource that all found to be infi nite 
is suffering a process of shortage, due to the pollu-
tion and the man’s irrational use. The present work 
has as objective demonstrates the potential of the 
rainwater collection in the Adamantina town. The 
potential quantity of the rainwater impounding was 
calculated using constructed areas on the urban 
and rural region in function of the precipitations 
observed in those places in the years of 2005 and 
2006. To the determination of the collection areas 
it was obtained the total number and the total of 
constructed areas in the urban locality on the mu-
nicipal district, after that was obtained the mean 
constructed area in the urban region. Such the poor 
information the value obtained to the urban area 
was admitted to the same of the rural area. The re-
sult was satisfactory, the town has a great potential 
of collection of the rainwater due to the climate 
and the precipitations intensifi ed good part of the 
year, being fallen the adaptation of the use of the 
rainwater to the objectives and the costs of the col-
lection projects..

Key-words: Hidric Resource.  Yield.  Precipitation. 

Introdução

Entre os recursos naturais disponíveis a água é in-
discutivelmente o mais importante em função dos 
seus múltiplos usos, entre eles, talvez o principal, 
o consumo pelo ser humano.

A água cobre cerca de 70% da superfície do Plane-
ta, sendo que 97,5% são de água salgada e está nos 
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oceanos, 2,5% é doce sendo que 2% estão nas gelei-
ras, e apenas 0,5% está disponível nos corpos da su-
perfície, ou seja, nos rios e lagos (BRAGA, 2006).

A água é um recurso renovável, graças ao inter-
minável ciclo hidrológico, em atividade desde a 
formação da hidrosfera e da atmosfera, aproxima-
damente 3,8 bilhões de anos atrás. O ciclo consiste 
nas fases que a água percorre em sua trajetória no 
globo terrestre, sendo perdida basicamente gra-
ças à poluição e ao desperdício. São estes fatores 
que irão inviabilizar a reutilização, causando uma 
redução do volume de água aproveitável. Se não 
bastasse a degradação desse recurso, tem-se tam-
bém o crescimento populacional, que a cada ano 
aumenta de forma desordenada, resultando no au-
mento descontrolado do seu consumo.
 
Esses fatores aliados ocasionam a escassez desse 
recurso natural, por isso cada vez mais são busca-
das alternativas que propiciem o aproveitamento e 
o reaproveitamento da água.
 
Uma maneira bastante efi ciente de poupar os recur-
sos hídricos é a captação de água da chuva principal-
mente para o reaproveitamento em atividades onde 
se utiliza água não potável.  Essa alternativa tem sido 
aplicada em regiões de baixo regime pluvial, assim 
como, no semi-árido brasileiro. No entanto, até em 
regiões do sudeste do Brasil aonde vem ocorrendo 
processos de degradação da água e de diminuição 
da disponibilidade do recurso, a captação das águas 
de chuva também é uma nova opção.
 
O município de Adamantina é um desses exem-
plos, é localizado na Região Oeste do Estado de 
São Paulo, dividido entre as bacias hidrográfi cas 
dos rios Peixe e Aguapeí. Segundo dados da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE ADAMANTINA 
(2007) o município possui área de 412 km², com 
uma população aproximada de 34.378 habitantes, 
sendo 30.368 habitantes na área urbana e 3.129 na 
rural, entre as suas principais atividades econômi-
cas estão a produção de leite e de café, mas com 
uma ascendente introdução da cana-de-açúcar.
 
Adamantina apresenta o tipo climático tropical úmi-
do com estação chuvosa no verão e inverno seco e 
segundo o diagrama de balanço hídrico (THORN-
THWAITE e MATTER, 1955) ocorre excesso hí-
drico de setembro a maio, e défi cit hídrico de julho 
até o fi m de outubro (PRADO, et.al, 2006).

Essas características demonstram o perfi l de um 
município que apresenta relativa escassez de água, 
principalmente no período de inverno, ao mesmo 
tempo que sua economia depende de atividades 
agropecuárias, as quais têm a utilização de fontes 
de águas superfi ciais difi cultada durante os perío-
dos de estiagem.
 
Nesse contexto, o trabalho foi realizado com o 
objetivo de determinar o potencial de captação de 
águas pluviais nas áreas urbanas e rurais de Ada-
mantina para que sirvam de fonte alternativa de 
água no município.

Material e Métodos

Para o levantamento da quantidade de precipitação 
na área rural de Adamantina foram coletados dados 
de precipitação da estação meteorológica da APTA 
Regional da Alta Paulista. Já na área urbana, os 
dados foram coletados da estação meteorológica 
da FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas. 
Em ambos os locais a precipitação foi mensurada 
por meio de pluviômetro com precisão de 1 mm. 
A coleta dos dados foi realizada ao amanhecer, nos 
anos de 2005 e 2006.

Para a determinação da área do potencial de cap-
tação de água de chuva foram obtidos dados da 
Secretaria de Habitação do município de Adaman-
tina relativos à área construída na região urbana 
no ano de 2007. A área total foi de 1.681.786,55 
m2 e o número total de construções (residências, 
Santa Casa, prédios comerciais, entre outros) foi 
de 13.542. A partir dessas informações chegou-se 
a uma área construída média de 124,19 m2.

Na região rural do município são escassas as in-
formações atualizadas sobre a quantidade de ben-
feitorias disponíveis e, sobretudo, de suas áreas 
construídas. A partir dos dados descritos por pôde-
se obter o número total de construções, entre elas, 
armazém de grãos ensacados, barracão de bicho da 
seda, barracão granja, barracão/galpão/garagem, 
casa de moradia, deposito/tulha, escola, estábulo, 
fabrica de ração, e igreja, num total 1.534 uni-
dades. Levando-se em consideração que o número 
de benfeitorias não variou ao longo dos últimos 
anos em virtude de certa estabilização dos investi-
mentos em atividades agropecuárias na região ad-
mitiu-se esse valor como referência. Além disso, 
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admitiu-se que o valor médio das áreas construídas 
na área rural igual ao valor obtido na área urbana, 
ou seja, 124,19m2 obtendo-se uma área total con-
struída na área rural de 198.070,08 m². 

A partir desses dados determinou-se o volume po-
tencial (VP) de água de chuva mensal que poderia 
ser captada nas áreas urbana e rural do município. 
Determinou-se o VP a partir da multiplicação da 
quantidade de água de chuva na região por mês pela 
área média construída nas regiões urbana ou rural.

Os dados foram submetidos ao teste t com nível 
de signifi cância de 5% visando a avaliação de pos-
síveis diferenças nas quantidades de precipitação 
nas áreas rural e urbana de Adamantina.

Resultados

De acordo com os dados obtidos não foram obser-
vadas diferenças signifi cativas nas quantidades de 
águas de chuva precipitadas nas regiões rural e ur-
bana de Adamantina, a média geral observada nas 
duas regiões foi de 109,3 mm. Na Tabela 1 pode-
se verifi car as médias mensais de precipitação em 
Adamantina nos últimos dois anos na região ur-
bana e rural de Adamantina.

A média mensal de precipitação nas duas áreas ao 
fi nal dos anos de 2005 e 2006 foi de 109,3 mm (Ta-
bela 1). O comportamento das precipitações obser-
vado durante o período de estudo nos anos de 2005 
e 2006 nas áreas urbana e rural do município de A-
damantina pode ser visualizado através da Figura 1.

Tabela 1 - Média das precipitações mensais nos 
anos de 2005 e 2006 nas regiões urbana e rural do 
município de Adamantina – SP.

O mês de dezembro é o mais chuvoso nas duas 
áreas, correspondendo 326,7 e 233,3 mm na região 
urbana e rural, respectivamente, enquanto que pre-
cipitações menores que 50 mm podem ser obser-
vadas durante os meses de maio à agosto nos dois 
anos estudados.

Figura 1 – Média das precipitações mensais nas 
regiões urbana e rural do município de Adaman-
tina - SP nos anos de 2005 e 2006.

Na Tabela 2 podem ser observadas as médias men-
sais de águas de chuva precipitada em função da 
área média construída nas regiões urbana e rural 
de Adamantina.

Os maiores valores da estimativa sobre a coleta de 
água de chuva correlacionam-se com os valores de 
precipitação descritos. Assim, os maiores valores nas 
duas regiões estudadas são observados correspon-
dentemente entre os meses de dezembro a março. 

Tabela 2 – Estimativa da área de captação das 
regiões urbana e rural de Adamantina – SP nos 
anos de 2005 e 2006.

A média mensal da captação de águas de chuvas 
também é similar em ambas as regiões, o que cor-
responde a 13.571,0 litros/m2/mês por estrutura 
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construída no município. Dessa forma, a quanti-
dade de águas de chuva que poderiam ser captadas 
em cada estrutura construída nas regiões urbana e 
rural do município de Adamantina perfaz um total 
162.851,5 litros por ano.

Apesar do período entre maio a agosto apresentar 
os menores valores de precipitação, a quantidade 
de chuva potencialmente captada nas duas regiões 
durante esses meses perfaz um total de 13.611,2 
litros por estrutura construída.

Discussão

A água é um dos recursos naturais mais intensa-
mente utilizados pelo ser humano. Mas, fatores 
ligados ao gerenciamento desse recurso tais como 
o aumento do consumo, a falta de saneamento, di-
minuição da infi ltração no solo, os conseqüentes 
aumentos da evaporação e dos processos erosivos e 
a contaminação difusa fazem com que ocorra uma 
contínua diminuição tanto na quantidade de água 
como também em sua qualidade . Essa degradação 
pode gerar graves problemas de desequilíbrio ambi-
ental, mas também infl uenciar sobre diversos tipos 
de confl itos gerados pela necessidade de seu uso.

O gerenciamento do uso da água e a procura 
por novas alternativas de abastecimento como o 
aproveitamento das águas pluviais, a dessaliniza-
ção da água do mar, a reposição das águas subter-
râneas e o reuso da água estão inseridos no con-
texto do desenvolvimento sustentável.

Apesar de parecer algo novo os sistemas de co-
leta de águas pluviais já existem há milhares de 
anos (MAY, 2004). Segundo a autora, o manejo e o 
aproveitamento da água está ganhando importân-
cia em várias partes do mundo, sendo considerado 
um meio simples e efi caz para resolver o grande 
problema ambiental da sua escassez. 

Hoje a utilização da água de chuva acontece em 
vários países, onde em muitos deles são oferecidos 
benefícios para a construção de sistemas para cap-
tação e armazenamento de água da chuva.  
A captação da água de chuva pode trazer diver-
sos benefícios e vantagens para população, assim 
como: diminuição dos riscos de inundações, favo-
recimento da economia de água potável na rega 
de jardins, lavagem de veículos, vasos sanitários, 
lavagem de roupas, entre outros. 

De acordo com NÓBREGA et al. (2005) o armaze-
namento da água de chuva, além de ser um fator de 
economia em que se poupa água encanada também 
será uma forma de preservação dos mananciais e 
de colocar em uso as cisternas que se encontravam 
abandonadas, para o aproveitamento desta água.

O aproveitamento de água de chuva apresenta di-
versas vantagens, assim como: utilização de es-
truturas existentes nas edifi cações (telhados, lajes 
e rampas); baixo impacto ambiental; água com 
qualidade aceitável para vários fi ns com pouco 
ou nenhum tratamento; complementa o sistema 
convencional; reserva de água para situações de 
emergência ou interrupção do abastecimento pú-
blico (SIMIONI et al., 2004).

Segundo SOARES et al. (1997), a utilização da 
água de chuva torna-se atraente principalmente 
nos casos de áreas com precipitação elevada, áreas 
com alto custo de extração de água subterrânea, ou 
então em áreas com escassez de abastecimento.

No Brasil, a técnica de coleta de águas de chuva tem 
sido estimulada principalmente na região do semi-
árido onde é conduzido o programa Um Milhão de 
Cisternas Rurais (P1MC) que tem o objetivo de 
fornecer cisternas para armazenamento da água da 
chuva a 1.000.000 de famílias rurais brasileiras, 
juntamente com a mobilização social e educação 
ambiental da população (JACQUES, 2005).

No entanto, mesmo em regiões consideradas mais 
desenvolvidas a captação de águas de chuva pode 
se tornar uma forma de melhoria à utilização do 
recurso hídrico. Mas, apesar do interesse em se 
aumentar o seu uso, ainda são poucos os estudos 
sobre o aproveitamento de águas de chuva no Bra-
sil (CAMPOS, 2004) difi cultando o planejamento 
e execução de projetos com essa fi nalidade.

Os dados obtidos nesse trabalho sobre precipi-
tação são similares aos descritos por SANTOS 
e PEREIRA (1999), os quais demonstram que o 
período entre maio e agosto é marcadamente o que 
detém as menores precipitações da região. Segun-
do esses autores a região onde se encontra o mu-
nicípio de Adamantina é a que apresenta a maior 
freqüência de secas no estado de São Paulo, even-
tos esses que acontecessem no referido período.

As características climáticas da região demonstram 
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a viabilidade da implantação de sistemas de coleta 
de água de chuva visando a obtenção desse recurso 
para as suas diversas atividades.

Mesmo sabendo-se da disponibilidade de aproxima-
damente 160.000 litros de água em uma residência 
no município provavelmente não seria possível a 
coleta de todo esse volume em função das carac-
terísticas técnicas e econômicas envolvidas. Mas 
levando-se em consideração as baixas precipita-
ções de inverno, a coleta de águas de chuva nos 
meses que o precedem podem colaborar para a 
economia e para um melhor uso do recurso. O re-
colhimento das águas nos meses de dezembro a 
março podem garantir uma reserva de 100.000 li-
tros em um residência durante todo o período, o 
que poderia ser usado em épocas mais secas.

O importante aspecto da relação do uso da água 
no município de Adamantina é que mesmo sendo 
uma região importante no contexto agropecuário, 
a principal demanda de água é pelo meio urbano 
(COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 
DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE, 1997). Assim, 
possivelmente, o aproveitamento das águas de 
chuva terá melhor refl exo nessa região. No en-
tanto, não se descarta a utilização dessa técnica 
para a melhoria das condições agrícolas e para a 
dessedentação animal contribuindo assim para o 
desenvolvimento agropecuário da região.

A partir dos dados obtidos não foi possível avaliar 
qual a melhor opção de coleta e armazenamento de 
água de chuva, tanto na área urbana quanto na ru-
ral de Adamantina, uma vez que essas informações 
irão variar em função do projeto e esse em função 
de aspectos técnicos e econômicos. 

Mas de acordo com as informações obtidas é pos-
sível dimensionar as unidades para o propósito da 
captação de água de chuva. 
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