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Uma bacia hidrográfica compreende a área de um terreno que abriga um 
rio principal em sua porção mais baixa. É a área de captação das águas 
provenientes da chuva e que permite a drenagem da água e o transporte de 
partículas de solo e de material dissolvido para um ponto de saída da bacia.
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O modelo de produção orgânico visa à produção de alimentos 
ecologicamente sustentável, economicamente viável e socialmente 
justa, capaz deintegrar o homem ao meio ambiente. Experimento foi 
realizado na horta das Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI



Boletim Científico2
EDITORIAL
As Faculdades Adamantinenses Integradas Publica 

uma EDIÇÃO ESPECIAL para divulgar os produtos 
exauridos de três Projetos aprovados pela CHAMADA 
CNPQ-VALE S/A. –No. O5/2012 - FORMA ENGENHARIA e 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio - PIBIC- EM .

Ao mesmo tempo o Boletim vem pesquisando uma 
Didática para subsidiar o desenvolvimento cognitivo dos 
jovens alunos no sistema de ensino no Nível Médio das 
redes públicas e particular de ensino.
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raciocínio abstrato nesta fase da existência humana. Tal 
pressuposto,organizado por Jean Piaget, fundamenta, 
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Pela reflexão define-se a Iniciação Científica enquanto 
projeto capaz de auxiliar os jovens a encontrarem na 
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FAI no Ensino Médio vem consolidar a definição de uma 
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Considera a FAI a experiência na Iniciação Científica um 
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de trabalho.
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despertar pelos anseios e o interesse em se debater 
questões capazes de levar o aluno rumo a um perfil 
profissional consistente e existencialmente estruturado.

Os textos deste BOLETIM ESPECIAL se referem aos 
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2013. O Núcleo de Pesquisa e Pós-Graduação da FAI - NPP 
- visualiza, progressivamente, por sua vez, um modo mais 
eficiente de colaborar com a juventude no momento de 
se aprimorar a seleção do instinto vocacional dos jovens. 
Ao mesmo tempo, vê o NPP uma estratégia na linguagem 
da Iniciação Científica Junior quando oferece ao Professor 
do Ensino Médio uma oportunidade para revitalizar o seu 
potencial na Ciência dentro dos paradigmas universitários 

mais avançados.
Neste Boletim, portante, acontece a depuração e a 

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

O Boletim Científico, na modalidade do aprendizado 
para se tornar um Cientista Junior, sente-se gratificado 
por visualizar melhores horizontes sociais e existenciais 
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RESUMO

O modelo de produção orgânico visa à produção de alimentos ecologicamente sustentável, 
economicamente viável e socialmente justa, capaz deintegrar o homem ao meio ambiente. O objetivo do 
presente trabalho foi avaliar a produção orgânica da alface americana com doses crescentes de esterco 
de galinha processado (EGPR) com lignohumato de cálcio. O experimento foi realizado na horta das 
Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, que possuiuma cobertura de“sombrite” preto com 40% 
de proteçãoda radiação solar. O canteiro foi dividido em 20 parcelas de1,20 m de largurapor 1,20 m de 
comprimento. Os quatro tratamentos analisados (0 - testemunha, 1.000, 2.000 e 4.000 kg.ha-1 de EGPR) 
foram dispostos, em cinco parcelas cada, aleatoriamente. Cada parcela recebeu 16 mudas de alface 
americana no espaçamento de 0,30 x 0,30 m entre si, sendo colhidas somente as quatro plantas centrais 
para análise. As mudas foram transplantadas para o canteirocom altura média em torno de 2,0 cm. Na 
colheita, 45 dias após o transplante,foram coletados e analisados, pela estatística descritiva, o diâmetro 
e o peso da cabeça, o comprimento das folhas e das raízes. Os resultados demostraram que a dosagem 
com 1.000 kg ha-1 de EGPR não apresentou médias superiores aos demais tratamentos somente no 
peso da cabeça, que apresentou maior peso na dosagem com 2.000 kg ha-1.  Nos tratamentos com 
aplicação de adubação orgânica o comprimento médio de folhas foram superiores a testemunha e 
aumentando a dose de EGPR não observou um aumento no tamanho médio das folhas, ou seja, em 
relação ao comprimento das folhas não é necessário à aplicação de uma dosagem alta de EGPR. Já, o 
comprimento das raízes foi menor para as dosagens maiores de adubação orgânica, para a testemunha e 
a dosagem com 1.000 kg ha-1, maiores tamanhos radiculares, não houve diferença significativa, portanto 
a aplicação de EGPR não influenciou no comprimento radicular. Para o diâmetro da cabeça da alface o 
maior valor foi verificado na dosagem de 1.000 kg ha-1 de EGPR e à medida que se aumentou a dose de 
adubo orgânico o diâmetro médio da cabeça da alface americana diminuiu, concluindo que a dosagem 
mínima utilizada foi suficiente para obter o melhor diâmetro médio de cabeça, ou seja, um produto com 
melhor padrão comercial.
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Palavras chave: Sistema de produção.Sustentabilidade. Adubação com EGPR. Oleicultura. Hortaliça.

ABSTRACT

The organic production model aim produce ecological sustainable food, economical enable and socially 
fair, able to integrate the human being and the environment. The objective of this work is to evaluate the 
organic production of iceberg lettuce with increasing doses of processed chicken manure (EGPR) with 
calcium lignohumate. The experiment was realized at the experimental garden of Adamantina Integrated 
Faculties (FAI), which is covered by synthetic shading fabrics with 40% of sun radiation protection. The 
experimental place had 20 parcels with 1.20m of length and width. The four treatments analyzed (0 – 
witness; 1,000; 2,000 and 4,000 kg.ha-1 of EGPR) was disposed random in five parcels for each one. 
Each parcels had 16 iceberg lettuces spaced 0.30 x 0.30 m for each other and the analysis occurred only 
using the four central plants. The seed transportation to the experimental site occurred when the plants 
arearound 2.0 cm tall. The harvest occurred 45 days after the seed transportation, the head diameter, 
weight, and the leaf and root length was analyzed by the descriptive statistical methods. The results 
demonstrated that the 1,000 kg ha-1 doses treatment had average better than the others treatments 
did in all the characteristics, except by the head weight, which had better results using the 2,000 kg ha-1 
doses. Using the organic fertilization, the average leaf length was always greater than the values obtained 
by witness, however, the same average leaf length had similar results in all the treatments using EGPR, in 
other words, it is not necessary to apply high EGPR doses to have a good leaf length. On the other hand, 
the root length was greater for the witness and small EGPR doses (1,000 kg ha-1) with no significantly 
difference between them. About the head diameter, the greater results were obtained using the 1,000 
kg ha-1 of EGPR doses, and increasing the EGPR doses the plant head diameter decreased. Therefore, we 
can conclude that the minimum doses used was enough to obtain a better iceberg lettuce diameter and 
so, a product with a better commercial pattern. 

Keywords: Production system; Sustainability; EGPR fertilization; oleiculture; vegetable. 

INTRODUÇÃO

A alface, dentre as hortaliças folhosas, é a mais comercializada no Brasil,Lima (2007). Apresenta elevado 
teor de vitaminas e possui grande quantidade de sais minerais. Juntamente com o crescente aumento no 
consumo dessa hortaliça, vem sendo necessário o aumento na qualidade do produto. Porém, a qualidade 
final de um produto agrícola é resultado de diversos fatores, entre estes os níveis de fornecimento de 
nutrientes (BERNARDI et al., 2005). De modo geral, a alface apresenta boa resposta à adubação orgânica, 
que, no entanto, varia de acordo com a cultivar e a fonte de adubo utilizada (FONTANÉTTI et al., 2006). 
Segundo Mello et al. (2003), o cultivo orgânico dessa hortaliça, além de sustentável, gera um produto 
com melhores características sensoriais e de maior vida útil pós-colheita, em comparação aos sistemas 
convencionais(Kiehl, 1985).

Amplamente utilizada na produção de alface, a adubação orgânica com estercos de animais e compostos 
orgânicos tem o objetivo de reduzir as quantidades de fertilizantes químicos e melhorar as qualidades 
físicas, químicas e biológicas do solo (Primavesi,1988). O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
produção de alface americana no cultivo orgânico com diferentes doses de esterco de galinha processado 
(EGPR).

MATERIAL E MÉTODOS

A horta na qual foi instalado o experimento, localiza-se nas Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, 
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Campus II, município de Adamantina-SP, possui uma cobertura de tela de sombreamento “sombrite” 
com 40% de proteção.

Realizado entre os meses de maio a julho de 2013 o experimento, com alface da variedade americana, 
foi constituído de quadro doses (0 - testemunha, 1.000, 2.000 e 4.000 kgha-1) de esterco de galinha 
processado (EGPR) com cinco repetições. 

Nas parcelas de 1,44 m2 foram distribuídas 16 mudas de alface americana (Figura 1) no espaçamento de 
0,30 x 0,30 metros entre plantas. Somente as quatro plantas centrais foram colhidas para análise.

 
                       Figura 1. Disposição das plantas nas parcelas na horta experimental da FAI.
                       
As mudas foram transplantadas para as parcelas aos 25 dias após a semeadura, apresentando em torno 
de 2,0 cm de altura. No período de desenvolvimento foram realizadas, com o auxilio de enxadas, o 
controle das plantas daninhas. Constantemente, efetuou-se irrigações para manter a umidade do solo 
no estado desejável para o desenvolvimento da cultura.  

No momento da colheita foram realizadas as medições do diâmetro da parte aérea (cabeça), do 
comprimento da parte aérea (folhas), do comprimento da raiz e do peso da cabeça. 

Para cada dosagem de EGPR analisou-se, pela estatística clássica, a média aritmética, a mediana e o 
coeficiente de variação.

RESULTADOS

Na Tabela 1 são apresentados os resultados estatísticos das características estudadas no experimento. 
Observa-se queadosagem com1.000 kgha-1 de EGPR não apresentou médias superiores aos demais 
tratamentos somente no peso da cabeça, que apresentou maior peso na dosagem com 2.000 kgha-1. 
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Tabela 1. Média, mediana e coeficiente de variação das características estudadas da alface americana 
obtidas nas quatro doses de EGPR.

Md: valor mediano (cm); CV: coeficiente de variação (%).

Em relação a variabilidade dos dados em torno da média nota-se, pelos valores do coeficiente de variação 
(Tabela 1), que o comprimento das folhas apresentou variabilidade aparentemente similar entre os 
tratamentos. Enquanto, que no diâmetro da cabeça obeserva-se uma variabilidade menor na dosagem 
com 1.000 kgha-1 e entre os demais tratamentos aparenta uma variabilidade não significativa. Para o 
peso da cabeça a menor variabilidade ocorreu na dosagem com 2.000 kgha-1, os outros tratamentos 
apresentaram variabilidades similares. No comprimento radicular, a menor variabilidade ocorreu para 
a testemunha e houve um aumento na variabilidade dos dados a medida que a dosagem de EGPR foi 
maior.

A Figura 2 mostra o comprimento médio das folhas em cada tratamento, pode-se observar que quando 
se utiliza a adubação orgânica com EGPR, a alface americana apresentou comprimento médio de folhas 
maioresque a testemunha. Observa-se, também, que aumentando a dose de EGPR não houve um 
aumento no tamanho médio das folhas, ou seja, em relação ao comprimento das folhas não é necessário 
à aplicação de uma dosagem alta de EGPR.

  

               
              Figura 2. Comprimento médio da parte aérea (folhas), em cm, obtido no cultivo orgânico
              da alface americana segundo a dosagem de EGPR.
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Verifica-se na Figura 3 que o comprimento radicular foi menor para as dosagens maiores de adubação 
orgânica, para a testemunha e a dosagem com 1.000 kgha-1, maiores tamanhos radiculares, não houve 
diferença significativa, portanto a aplicação de EGPR não influenciou no comprimento radicular.    

     Figura 3. Comprimento médio radicular, em cm, obtido no cultivo orgânico da alface americana                
     segundo a dosagem de EGPR. 

Já o maior diâmetro da cabeça da alface (Figura 4) foi verificado na dosagem de 1.000 kgha-1 de EGPR 
e à medida que se aumentou a dosagem de adubo orgânico o diâmetro médio da cabeça da alface 
americana foi diminuindo. Dessa forma, a dosagem mínima de adubação orgânica utilizada foi suficiente 
para obter o melhor diâmetro médio de cabeça, ou seja, um produto com melhor padrão comercial.

      Figura 4. Diâmetro médio da parte aérea (cabeça), em cm, obtido no cultivo orgânico da alface            
      americana segundo a dosagem de EGPR.



Comparando-se a adubação orgânica com o peso “fresco” médio da cabeça da alface americana (Figura 
5),verificou-se um aumento gradativo da testemunha (123,0 gramas) em relação as dosagensde 1.000 
kgha-1 de EGPR (139,3 gramas), e desta para a dosagem de 2.000 kg.ha-1 (161,6 gramas), com maior 
peso médio por cabeça. Aparentemente houve um decréscimo da biomassa produzida na dose de4.000 
kgha-1 (152,7 gramas).Isto pode ter ocorrido em decorrência da menor disponibilidade imediata de íons 
minerais para suprir as necessidades da planta, devido uma maior imobilização microbiana na maior 
dose de EGPR.

    Figura 5. Peso médio da cabeça, em gramas, obtido no cultivo orgânico da alface americana segundo    
    a dosagem de EGPR.

CONCLUSÕES 

A dosagem com 1.000 kg ha-1 de EGPR não apresentou médias superiores aos demais tratamentos 
somente no peso da cabeça, que apresentou maior peso na dosagem com 2.000 kg ha-1.

Observou-se um aumento gradativo no peso médio da cabeça da alface americana da testemunha em 
relação as dosagens de 1.000 kg ha-1 de EGPR e desta para a dosagem de 2.000 kg.ha-1 com maior peso 
médio por cabeça.

Para se obter resultados estatisticamente mais confiável é conveniente utilizar a análise de variância e 
a aplicação de um teste para comparação de médias, não somente a utilização da estatística descritiva.
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RESPOSTA A DIFERENTES DOSES DE ESTERCO DE GALINHA PROCESSADO NA 
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RESUMO

O modelo orgânico de produção tem sido uma relevante opção para viabilizar a produção agrícola em 
pequena escala. Objetivando avaliar a produção de alface crespa no cultivo orgânico com diferentes 
doses de esterco de galinha processado (EGPR), o ensaio foi conduzido em um canteiro da horta experi-
mental das Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI. A horta é protegida por uma cobertura de tela 
de sombreamento “sombrite” com 40% de proteção. O canteiro, com 1,20 m de largura, foi dividido em 
20 parcelas, também de 1,20 m de comprimento e os quatro tratamentos (0 - testemunha, 1.000, 2.000 
e 4.000 kg.ha-1 de EGPR) foram dispostos, em cinco parcelas cada, aleatoriamente. Em cada parcela 
foram cultivadas 16 mudas de alface crespa no espaçamento de 0,30 x 0,30 m entre si, sendo que apenas 
as quatro plantas centrais foram colhidas para análise. Com altura em torno de 3,0 a 4,0 cm as mudas 
foram transplantadas para o canteiro. A colheita se deu aos 45 dias após o transplante sendo coletados 
e analisados, pela estatística clássica, o diâmetro e o peso da cabeça, o comprimento das folhas e da 
parte radicular. Pelos resultados obtidos contatou-se que o tratamento com dosagem de 2.000 kgha-1 de 
EGPR apresentou médias das características analisadas superiores aos demais tratamentos. Entretanto, 
aparentemente esses valores não diferem significativamente em relação aos demais tratamentos no 
comprimento da parte aérea e da parte radicular. Já no diâmetro da parte aérea o tratamento de 2.000 
kg.ha-1 apresentou valor próximo ao de 4.000 kgha-1 (39,62 e 38,28 cm, respectivamente), aparentando 
ser superiores a testemunha (34,05 cm) e a dosagem de 1.000 kgha-1 (34,75 cm) que não diferenciaram 
entre si. Em relação ao peso médio da cabeça da alface crespa aparenta que a dosagem 2.000 kgha-1 de 
EGPR, com peso médio de 235,0 gramas por cabeça, é significativamente superior aos pesos dos outros 
tratamentos.Denota-se, que a utilização de 2.000 kgha-1 de EGPR no cultivo da alface crespa acarreta, 
uma produção superior aos demais tratamentos, principalmente o peso da cabeça. 
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Palavras chave: Adubação.EGPR. Hortaliça folhosa.Produção
ABSTRACT

The organic production model is a relevant option to enable the agriculture production in a small scale. 
With the objective of evaluate the garden lettuce production using an organic cultivate and different 
processed chicken manure doses (EGPR), the experiment was realized at the experimental garden of the 
Adamantina Integrated Faculties (FAI). Synthetic shading fabrics with 40% of sun radiation protection 
protect the experimental garden. The experimental site has 1.20 m length and was divided by 20 parcels 
and the 4 treatments (0 – witness, 1,000; 2,000 and 4,000 kg.ha-1 of EGPR). The 4 treatments was dis-
posed random in 5 parcels for each one. Each parcel has 16 plants spaced by 0.30 x 0.30 m, and the anal-
ysis occurred only with four central lettuces of each parcel. The seed transportation to the experimental 
site occurred when the plants had around 1.5 to 2.0 cm. The harvest occurred 45 days after the seed 
transportation and the measures was the head diameter and weight, and the leaf and root length. Ana-
lyzing the classical statistics results, we notice that the treatment with 2,000 kg ha-1 of EGPR presented 
better average values than the others treatments do. However, the difference related with the leaf and 
root length is not significantly. About the head diameter, the treatment with 2,000 kg ha-1 had values 
close to the treatment with 4,000 kg ha-1 (39.62 and 38.28 cm, respectively) and they are greater than 
the witness treatment value (34.05 cm) and the 4,000 kg ha-1 treatment value (34.75 cm). In addition, 
the treatment with 2,000 kg ha-1 obtained 235.0 grams as an average value of the head weight, which 
one is significantly greater than the average weight obtained by all the others treatments tested. So, we 
can conclude that the use of an treatment with 2,000 kg ha-1 of EGPR produces an greater production in 
the garden lettuce cultivate, mainly about the head weight.

Keywords: Fertilization, EGPR, hardwood vegetable, production.

INTRODUÇÃO

O consumo da alface (Lactuca sativa.), hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, se dá de forma in 
natura e nos variados tipos de salada. Segundo Lima (2007), atualmente o consumo de alface vem cre-
scendo de forma acentuada, por fazer parte da maioria dos cardápios em algumas redes de lanchonetes 
(“fast food”).

Segundo Mello et al. (2003), o cultivo orgânico dessa hortaliça, além de ecologicamente correto, gera um 
produto com melhores características sensoriais e de maior vida útil pós-colheita, em comparação aos 
sistemas convencionais.

Amplamente utilizada na produção de alface, a adubação orgânica com estercos de animais e compostos 
orgânicos tem o objetivo de reduzir as quantidades de fertilizantes químicos e melhorar as qualidades 
físicas, químicas e biológicas do solo (Kiehl, 1985; Silva et al., 2001, apud Lopes et al., 2005)

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de alface crespa no cultivo orgânico com 
diferentes doses de esterco de galinha processado (EGPR).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área da horta experimental das Faculdades Adamantinenses Integradas 
- FAI, localizado no Campus II, município de Adamantina-SP. A horta possui uma cobertura de tela de 
sombreamento “sombrite” com 40% de proteção.
O ensaio, com alface da variedade crespa, foi realizado nos meses de maio/junho de 2013 e foi consti-
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tuído de quatrodosagens de esterco de galinha processado (EGPR)comcinco repetições. A adubação 
orgânica foi realizada antes do transplante das mudas nas dosagens 0 (testemunha), 1.000, 2.000 e 4.000 
kg.ha-1.  O canteiro, com 1,20 m de largura, foi dividido em 20 parcelas, também de 1,20 m de com-
primento e os quatro tratamentos foram dispostos, em cinco parcelas cada, aleatoriamente.

Cada parcela (Figura 1) foi constituída de 16 mudas de alface crespa, dispostas em quatro linhas com 
quatro plantas em cada linha num espaçamento de 0,30m x 0,30m entre plantas. Apenas as quatro plan-
tas centrais de cada parcela foi utilizada para análise.         
                    

    
                                Figura 1. Disposição das parcelas em canteiro da horta experimental da FAI.

O transplante das mudas para as parcelas ocorreu 23 dias após a semeadura, quando o sistema radicular 
das mudas estava suficientemente desenvolvido, mantendo íntegro o substrato quando da retirada das 
plantas das bandejas. As mudas possuíam em torno de 3,0a 4,0 cm de altura.

A colheita foi realizada 45 dias após o transplante e foram realizadas as medições do diâmetro da parte 
aérea - cabeça, do comprimento da parte aérea – folhas (Figura 2a), do comprimento da raiz e do peso 
da cabeça (Figura 2b). Para cada parâmetro e parcela, utilizou-se como medida de análise a média das 
quatro plantas centrais de cada parcela.
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    Figura 2.Mensuração dos parâmetros analisados no cultivo orgânico da alface crespa.

Os parâmetros medidos foram analisados, para cada tratamento, a média aritmética, a mediana, o desvio 
padrão e o coeficiente de variação.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os resultados gerais do ensaio, avaliados por meio da estatística clássica. Observa-
se que o tratamento com dosagem de 2.000 kg.ha-1 de EGPR apresentou médias das características 
analisadas superioresaos demais tratamentos. 

Observa-se, também na Tabela 1, que os valores do coeficiente de variação não apresentam discrepância 
entre os tratamentos para todas as características estudadas. Esse fato mostra que a variabilidade dos 
dados em relação à média é similar entre as doses de EGPR para cada variável analisada.   

Tabela 1. Média, mediana e coeficiente de variação das características estudadas da alface crespa obtidas 
nas quatro doses de EGPR.

Md: valor mediano (cm); CV: coeficiente de variação (%).

No comprimento da parte aérea (Figura 3) e no comprimento radicular (Figura 4) aparentemente os 
valores superiores apresentados pela dose de 2.000 kg.ha-1 não difere significativamente em relação 
aos demais tratamentos.    

  
                          Figura 3. Comprimento da parte aérea (folhas), em cm, obtido no cultivo 
                          orgânico da alface crespa segundo a dosagem de EGPR.



Já no diâmetro da parte aérea (Figura 5) pode-se observar que a dosagem de 2.000 kg.ha-1 de EGPR 
apresentou valor próximo a dosagem de 4.000 kg.ha-1 de EGPR (39,62 e 38,28 cm, respectivamente), 
aparentemente superiores a testemunha (34,05 cm) e a dosagem de 1.000 kg.ha-1 (34,75 cm) que não 
diferenciaram entre si.

                             Figura 4. Comprimento radicular, em cm, obtido no cultivo orgânico da alface 
                             crespa segundo a dosagem de EGPR.

                                Figura 5. Diâmetro da parte aérea (cabeça), em cm, obtido no cultivo orgânico 
                                da alface crespa segundo a dosagem de EGPR.

Em relação ao peso médio da cabeça da alface crespa (Figura 6) aparenta que a dosagem 2.000 kg.ha-1 de 
EGPR, com peso médio de 235,0 gramas por cabeça, é significativamente superior aos pesos dos outros 
tratamentos. Entretanto a testemunha (160,26 gramas) e a dose com 1.000 kg.ha-1 (162,85 gramas) 
apresentam pesos médios semelhantes, enquanto que a dosagem de 4.000 kg.ha-1, com 186,75 gramas, 
apresentou um peso médio um pouco superior a esses dois tratamentos, mas aparentemente inferior 
significativamente ao tratamento com 2.000 kg.ha-1 de EGPR.
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                            Figura 6. Peso da cabeça, em gramas, obtido no cultivo orgânico da alface 
                            crespa segundo a dosagem de EGPR.

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir com esse ensaio que a utilização de 2.000 kg.ha-1 de EGPR no cultivo da alface crespa 
acarreta, aparentemente, uma produção com alguns dos parâmetros analisados, principalmente o peso 
da cabeça, superiores aos demais tratamentos. 

Para obtenção de um resultado estatisticamente mais confiável é necessário efetuar a análise de variância 
e a aplicação de um teste para comparação de médias, não só a utilização da estatística clássica.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da alface crespa cultivada em cobertura de tela de 
sombreamento, utilizando quatro doses de composto orgânico de esterco de galinha processado (EGPR). 
O experimento foi conduzido em área da horta experimental das Faculdades Adamantinenses Integradas 
– FAI nos meses de maio e junho de 2013. Instalado no delineamento inteiramente ao acaso, o ensaio 
foi constituído de quatro tratamentos (0 - testemunha, 1.000, 2.000 e 4.000 kgha-1 de EGPR) com cinco 
repetições. As parcelas foram compostas por 16 pés de alface, dispostos no espaçamento de 0,30 x 0,30 
m entre plantas, sendo que apenas as quatro plantas centrais foram colhidas para análise. O Transplante 
das mudas foi realizado aos 23 após a semeadura com altura em torno de 1,0 a 1,5 cm. Colheu-se a 
alface 45 dias após o transplante, mensurando o diâmetro e o peso da cabeça, o comprimento das folhas 
e da parte radicular. A dosagem com 2.000 kgha-1, maior diâmetro médio obtido por cabeça, diferenciou 
significativamente da testemunha, mas não apresentou diferença em relação as dosagem de 1.000 e 
4.000 kgha-1.  O peso das cabeças, o comprimento das folhas e da raiz não diferenciou significativamente 
entre as doses de EGPR.

Palavras chave: Adubação orgânica.Fertilizantes orgânicos.

ABSTRACT

The objective of this work was evaluate the growing of garden lettuce cultivated under synthetic shading 
fabrics using four different doses levels of an organic compound of processed chicken manure (EGPR). 
The experiment was realized at the experimental garden of Adamantina Integrated Faculties (FAI) during 
May and June of 2013. The experiment had a random layout and it was composed by four treatments 
(0 – witness; 1,000; 2,000 and 4,000 kg ha-1 of EGPR) repeating five times. The parcels had 16 lettuces 
spaced 0.30 x 0.30 m from each other, whereas the experiment analyzed only the four central plants. The 
seeding transportation occurred 23 days after the seeding using plants around 2.0 cm high. The harvest 
happened 45 days after the transportation, when measures the diameter and weight of the head, leaf 
and root of the lettuce. During the treatment with EGPR using the 2,000 kg ha-1 doses, denoted the 
biggest average diameter obtained and significantly differentiated of the witness portion. However, it did 
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not present difference between the 1,000 and 4,000 kg ha-1 doses of EGPR. The head weight, the leaf 
and root length did were not significantly differently between the EGPR doses.
Keyword: Organic manure, Organic fertilizer.

INTRODUÇÃO

Componente básico de saladas, tanto a nível doméstico como comercial, a alface (Lactuca sativa L.) é 
a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil (MORETTI; MATTOS, 2006).Com 70% do mercado a alface 
do tipo crespa é a predominante no Brasil, seguida do tipo americana, com 15%, a lisa 10%, enquanto 
as outras (vermelha, mimosa, etc) correspondem a 5% do mercado (SALA; COSTA, 2005 apud BLAT et al, 
2011).

Dentre as muitas tecnologias utilizadas no cultivo da alface, a adubação orgânica tem grande importância 
por ser um sistema de produção de alimentos sem a utilização de agrotóxicos e adubos minerais 
sintéticos ou outros agentes contaminantes, visando, segundo Hamerschimidt (1998) a maximização dos 
benefícios sociais, a auto-sustentação, a redução ou eliminação da dependência de insumos sintéticos, 
energia não renovável e a preservação do meio ambiente, por meio da otimização do uso de recursos 
naturais e socioeconômicos disponíveis. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da alface crespa cultivada em cobertura de tela de 
sombreamento, utilizando diferentes doses do composto orgânico EGPR (esterco de galinha processado).

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em área da horta experimental das Faculdades Adamantinenses Integradas 
- FAI, localizado no Campus II, município de Adamantina-SP. A horta possui uma cobertura de tela de 
sombreamento “sombrite” com 40% de proteção.

O ensaio, realizado entre maio e junho de 2013, foi instalado no delineamento inteiramente ao acaso, 
constituído de quatro tratamentoscom adubação orgânica de esterco de galinha processado (EGPR) e 
cinco repetições. A adubação orgânica foi realizada antes do transplante das mudas nas dosagens 0 
(testemunha), 1.000, 2.000 e 4.000 kg.ha-1.  

As unidades experimentais foram constituídas de 16 pés de alface, dispostas em quatro linhas com quatro 
plantas em cada linha num espaçamento de 0,30x 0,30m entre plantas. A área total de cada parcela foi 
de 1,44 m2e área útil de 0,36 m2, no centro da parcela, com quatro plantas. O cultivar de alface utilizada 
foi acrespa. 

O transplante das mudas para as parcelas ocorreu 23 dias após a semeadura, quando o sistema radicular 
das mudas estava suficientemente desenvolvido, mantendo íntegro o substrato quando da retirada das 
plantas das bandejas. As mudas possuíam em torno de 1,0 a 1,5 cm de altura.

A colheita foi realizada 45 dias após o transplante e foram realizadas as medições do diâmetro da parte 
aérea (cabeça), do comprimento da parte aérea (folhas), do comprimento da raiz e do peso da cabeça. 
Para cada parâmetro e parcela, utilizou-se como medida de análise a média das quatro plantas centrais 
que compunham a área útil da unidade experimental.

Os resultados foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. Utilizou-se para as análises estatísticas o software SASM – Agri, versão 8.2 



(CANTERI et al, 2001).

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta a média das características estudadas em relação às doses de EGPR aplicadas 
antes do transplante das mudas de alface crespa. Os resultados da análise de variância demostrou que 
as médias obtidas no comprimento das folhas, no comprimento radicular e no peso das cabeças não 
diferenciaram significativamente entre as doses de EGPR aplicadas. Já no diâmetro da cabeça houve 
diferença significativa, constatando-se, que no tratamento com 2.000 kg.ha-1de EGPR, maior diâmetro 
médio obtido por cabeça, diferenciou significativamente da testemunha, mas não apresentou diferença 
dos tratamentos com 1.000 kg.ha-1e 4.000 kg.ha-1. A testemunha também não apresentou diferença 
em relação a esses tratamentos. 

Tabela 1. Médias das características estudadas da alface crespa obtidas nas quatro doses de EGPR.

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey 
ao nível de 1% de probabilidade.

CONCLUSÕES 

Nesse primeiro ciclo as doses de EGPR aplicadas influenciaram significativamente em relação à 
testemunha somente no diâmetro médio da parte aérea na produção da alface crespa. Nos demais 
tratamentos analisados não ocorreram diferenças significativas entre si. Provavelmente o efeito residual 
do EGPR poderá aparecer em maiores proporções se for utilizados em ciclos consecutivos. 
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A Engenharia Ambiental é o ramo das engenharias designado a suprir os problemas ambientais, 
visando promover o desenvolvimento sustentável, bem como a proposição e implementação de projetos 
de prevenção, controle e recuperação voltados para a gestão racional dos recursos naturais.

Este profissional atua no diagnóstico, manejo, tratamento e controle de problemas ambientais 
urbanos e rurais. A diferenciação aos demais profissionais que atuam na área ambiental se dá, além de 
identificar e avaliar a dimensão do problema, em propor a solução, projetá-la, implantá-la e monitorá-
la. O bacharel é capacitado para elaborar estudos de impacto ambiental e para atuar nos processos de 
gestão e de certificação ambiental, a série ISO 14000 (certificação de qualidade ambiental concedida por 
um órgão internacional). 

O curso, que é reconhecido pelo MEC, é oferecido país afora em diversas universidades e faculdades, 
públicas ou privadas. A grade curricular é composta de disciplinas das áreas de Exatas e Biológicas, 
que dão ao profissional a formação multidisciplinar necessária, além do conhecimento técnico. Os 
projetos e aulas estimulam nos graduandos criatividade, curiosidade, visão interdisciplinar, habilidade 
para comunicar ideias, rapidez de raciocínio e boa cultura geral. Sua duração normal é de 5 anos (10 
semestres letivos), com  ênfase em aulas práticas e de laboratórios, além do Estágio Curricular Obrigatório 
e a realização do Trabalho de Conclusão de Curso, que deve abranger conhecimentos específicos de 
Engenharia Ambiental. Um perfil profissional com essas características é um diferencial para o mercado 
de trabalho.

Na prática as atribuições do profissional são diversas e dinâmicas podendo atuar em centros de 
pesquisa, órgãos de gerenciamento e controle ambiental, organizações não governamentais, empresas 
de saneamento e de abastecimento de água, energia elétrica e vigilância sanitária, universidades e 
departamentos de controle da poluição de instituições privadas e públicas. Empresas de construção civil, 
empresas de consultoria e órgãos encarregados da definição de políticas públicas ambientais também 
são potenciais empregadores. Dentre suas práticas habituais destacam-se:

• Diagnóstico/levantamento de fontes de poluição;
• Diagnóstico dos problemas ambientais decorrentes de processos industriais;
• Diagnóstico e avaliação de impactos ambientais;
• Elaboração, execução e gestão de sistemas de controle da poluição (ar, água e solo);
• Elaboração, execução e gestão de projetos de sistemas de abastecimento de água, redes de coleta 

de esgotos, estações de tratamento de água e de esgoto e sistemas de drenagem urbana;
• Elaboração, execução e gestão de projetos referentes a resíduos sólidos;
• Planejamento e gestão de bacias hidrográficas;
• Recuperação de áreas degradadas;
• Levantamentos dimensionais de propriedades e sua legalização junto a órgãos competentes 

munindo-se das documentações específicas;
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• Educação ambiental informativa e/ou formativa em instituições de ensino em geral, bem como 
uma conscientização social direta e indireta.

No Brasil a profissão do Engenheiro Ambiental é recente e ganha cada vez mais espaço no mercado 
de trabalho. Como abordado anteriormente, as possibilidades de emprego são grandes, inclusive, com 
as obras da Copa de 2014, etc., além das legislações ambientais cada vez mais restritivas que exigem das 
empresas a manutenção desse tipo de profissional. Muitos engenheiros ambientais acabam também se 
especializando em Segurança no Trabalho, para liderarem o setor de SMS das empresas (Saúde, Meio 
Ambiente e Segurança) ou em engenharia civil, para trabalharem em projetos civis sustentáveis. Na 
verdade, é vasto o campo de especializações para o segmento ambiental abrangendo perícias, gestões, 
legislação específica, consultoria, carreira acadêmica e outras mais. 

A variação salarial deste nicho de engenharia é grande, como em qualquer profissão, e vai depender 
da formação e experiência do profissional. Em média o salário (inicial) do Engenheiro Ambiental é de 
6 salários mínimos. Atualmente, esse valor fica em torno de R$4.068,00 reais, porém cargos em nível 
de gerência em grandes companhias como Haztec, Foz do Brasil, Estre Ambiental, Petrobrás, Vale, etc. 
podem pagar até mais de R$ 15.000,00. 

Contudo, ao profissional, abre-se um amplo futuro de carreira, observando-se a ele a busca de 
atualizações e emprego de novas tecnologias a favor do meio ambiente. Certamente, vem a ser uma 
ótima possibilidade num mundo de mudanças e cada vez mais desafiadora, uma vez que, a crescente 
demanda por recursos naturais e alimento dá ao homem o dever de supri-la.
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RESUMO

Apresenta-se nesse trabalho um estudo sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural), que é um registro 
eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações 
ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva 
Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas 
consolidadas das propriedades e posses rurais do país.
Todos os proprietários de imóveis rurais (uma ou mais propriedades ou posses, contínuas, pertencente 
à mesma pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que 
se destine ao uso econômico, à preservação, e à conservação dos recursos naturais renováveis), devem 
realizar um cadastro de sua propriedade no site do CAR. De acordo com informações provenientes da 
entidade, o prazo para o cadastro é feito pelo art. 29, § 3° da Lei n° 12.651/2012, estabelecendo que 
a inscrição no CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no 
prazo de 1(um) ano contado da sua implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período.
Com os dados obtidos nessa base de dados, o governo terá um mapa digital da área, obtendo um controle 
de regularização e conservação dos recursos naturais de cada região, contribuindo dessa forma, para a 
melhoria da qualidade ambiental.

PALAVRA-CHAVES: Cadastro Ambiental Rural. Áreas de Preservação Permanente. Reserva Legal.
Vegetação Nativa.

ABSTRACT

We present in this paper a study on the CAR (Rural Environmental Registry), which is an electronic,mandatory 
registration for all rural properties, which aims to integrate environmental information regarding the 
status of Permanent Preservation Areas - APP areas legal Reserves, forests and remnants of native 
vegetation, the Restricted Use areas and consolidated areas of rural properties and possessions of the 
country.
All owners of rural properties (one or more properties or possessions, continuous, belongs to the same 
person or entity, public or private, in individual or common scheme, which is intended for economic 
use, preservation, and conservation of renewable natural) resources, should conduct an inventory of 
your property in the CAR site . According to information from the entity, the deadline for registration is 
made by art. 29, § 3 of Law No. 12.651/2012, establishing that enrollment in the CAR is mandatory for 
all rural properties and possessions, and must be requested within one (1 ) year of its implementation, 
renewable once for the same period.
With the data obtained in this database, the government will have a digital map of the area, getting a 
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checkup of regulation and conservation of natural resources of each region, thus contributing to the 
improvement of environmental quality.
KEY-WORDS: Rural Environmental Registry. Permanent Preservation Areas.Legal Reserves.
NativeVegetation.

INTRODUÇÃO

Criado pela Lei 12.651/2012 no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - 
SINIMA, o CAR se constitui em base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao 
desmatamento das florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento 
ambiental e econômico dos imóveis rurais.
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de 
regularização ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no levantamento de informações 
georreferenciadas do imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal 
(RL), remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade 
pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas 
para diagnóstico ambiental.
Ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas 
degradadas, o CAR fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos 
naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos 
governos estaduais e federais.

DESENVOLVIMENTO

Dentre os processos de regularização ambiental os conceitos aplicados são:
Imóvel rural: Uma ou mais propriedades ou posses, contínuas, pertencente a mesma pessoa física ou 
jurídica, de direito público ou privado, em regime individual ou comum, que se destine ao uso econômico, 
à preservação, e à conservação dos recursos naturais renováveis.
Uma ilustração da definição acima pode ser visualizada na Figura 1.

                
                                Figura 1: Imóvel Rural
                                 Fonte:<http://www.jorgefernandoimoveisal.com.br/imovel/174364/
                                 fazenda-venda-atalaia-al-imovel-rural>
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Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, 
como pode ser visto na Figura 2. 

                   Figura 2: Área de Preservação Permanente
                   Fonte:<http://www.flickr.com/photos/valedaneblina/7969751496/>

Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 
do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 
imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação 
da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Este item pode 
ser visualizado na Figura 3.

                    Figura 3: Reserva Legal
                    Fonte:<http://www.infoescola.com/meio-ambiente/reserva-legal/>
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Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, 
com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção 
do regime de pousio. A Figura 4 ilustra uma Área rural consolidada. Área rural consolidada: área de 
imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias 
ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. A Figura 4 
ilustra uma Área rural consolidada. 

                   Figura 4: Área rural consolidada.
                   Fonte:<http://www.cpt.com.br/codigo-florestal/novo-codigo-florestal-brasileiro-
                   area-rural-consolidada-e-area-urbana-consolidada>

Área de remanescentes de vegetação nativa: área no interior de imóvel rural, recoberta por vegetação 
nativa primária, ou secundária em estágio avançado de regeneração, destinada à conservação, 
preservação ou uso mediante manejo sustentável, como pode ser visto na Figura 5.

           Figura 5: Área de remanescentes de vegetação nativa
           Fonte:<http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/imagensdodia/2013/06/04/desmatamento-na
           -mata-atlantica.htm>



METODOLOGIA

O Cadastro é feito pelo site do car,<www.car.gov.br>, segundo o site, oprazo para o cadastro é feito pelo 
art. 29, § 3° da Lei n° 12.651/2012, estabelecendo que a inscrição no CAR é obrigatória para todas as 
propriedades e posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1(um) ano contado da sua implantação, 
prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.Conforme art. 21, do 
Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012, ato do Ministro de Estado e Meio Ambiente estabelecerá a 
data a partir da qual o CAR será considerado implantado em todo o país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cadastro ambiental rural tem como objetivo,facilitara regularização de uma área, através de um controle 
que é feito pelo governo, a conservação dos demais recursos naturais, contribuindo para a melhoria 
da qualidade ambiental. Pode-se dizer ainda que, o Cadastro Ambiental Rural possibilita um melhor 
conhecimento acerca do território da propriedade, bem como das atividades que são desenvolvidas e 
suas condições ambientais, possibilitando ao proprietário/agricultor refletir acerca dos diferentes tipos 
de uso que o mesmo vem empregando e possibilitando assim o processo de transição agroecológica em 
busca do desenvolvimento sustentável.
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EVASION IN ENGINEERING COURSES OF CIVIL ENGINEERS AND THE LACK OF 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta através de uma pesquisa de campo o objetivo de detectar os principais 
motivos da evasão de alunos nos cursos de engenharia civil, assim como analisar o interesse dos jovens 
em fazer engenharia e o motivo de optarem por esse curso. A pesquisa foi realizada na escola ETEC. Prof. 
Eudécio Luiz Vicente com três salas do 3° ano do Ensino Médio, no mês de Setembro de 2013, através de 
um questionário com três perguntas objetivas, das quais foram elaborados três gráficos com o resultado 
obtido. Com os resultados observa-se que a maior causa da falta de interesse dos alunos em fazer 
engenharia civil é a falta de afinidade na área de exatas com 60%. Nota-se que 30 % dos alunos gostariam 
de fazer engenharia civil e 35 % se identificam com as exatas. Entretanto, analisando os questionários 
é possível constatar que alguns alunos que afirmam preferir outras áreas gostariam de fazer o curso. O 
principal motivo da evasão no curso de engenharia é a falta de preparo nas disciplinas de matemática, 
física e química. Muitos jovens encontram dificuldade nessas áreas e acabam desistindo do curso.

Palavras-chave: Evasão. Falta. Engenharia Civil.

ABSTRACT

The present work had through a field research to detect the main reasons for dropout students in civil 
engineering courses, as well as analyze young people’s interest in taking engineering and why to opt for 
this course. The survey was conducted at school ETEC. Prof. Eudécio Luiz Vicente with three classrooms of 
the 3° year of high school, on September 2013, through a questionnaire with three objective questions, 
on which three were drawn graphics with the result obtained. With the results we observed that the 
main cause of the lack of interest of the students in civil engineering is the lack of affinity in the area 
with 60%. We note that 30% of students would like to take civil engineering and 35% identify with the 
subjects area. However, analyzing the questionnaires it is possible that some students who claim to 
prefer other areas would like to take the course. The main reason for the dropping out in the course of 
engineering is the lack of preparation in the disciplines of mathematics, physics and chemistry. Many 
young people find difficulty in these areas and end up giving up the course.

Key-words: Evasion.Lack. Civil engineering



INTRODUÇÃO

Atualmente com a quantidade de investimentos governamentais,aconstrução civil é um dos setores que 
mais cresce no Brasil. Este crescimento é o resultado dos investimentos em infraestrutura principalmente 
resultante das construções de aeroportos e estádios paraCopa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 
2016, assim como as obras PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e o plano habitacional, Minha 
Casa Minha Vida. Junto com esse crescimento observa-se a grande procura por engenheiros civis no 
mercado de trabalho. Entretanto não há profissionais qualificados suficientespara suprir toda essa 
demanda. O Brasil possui 6 mil engenheiros para cada 100 mil pessoas, de acordo com a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Enquanto formamos cerca de 40 mil engenheiros por ano, a China forma 
650 mil. Estima-se que o Brasil precise formar 50 mil engenheiros por ano.A falta de pessoas qualificadas 
nesse setor afeta diretamente as empresas que não conseguem cumprir o cronograma das obras. No 
último ano notou-se um aumento de 59% no número de matrículas para os cursos de engenharia civil. 
Para diminuir o problemao governo federal lançou em 2011 o projeto Pró-Engenharia com o objetivo de 
aumentar o número de engenheiros formados anualmente, a partir de 2016, e reduzir a altíssima taxa 
de evasão nos cursos de engenharia, agravado pela falta de interesse pela profissão, onde o principal 
motivo é a ausência de preparonas disciplinas de matemática, física e química.

MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na escola ETEC. Prof. Eudécio Luiz Vicente,no município de Adamantina-SP com 
106 alunos de 16 a 18 anos em três salas do 3° ano do Ensino Médio, no mês de Setembro de 2013. Foi 
elaborado um questionário com três questões objetiva sendo a primeira pergunta: Com qual área do 
conhecimento você se identifica mais? Cujas alternativas eram: Humanas, Biológicas, Exatas, Agrárias. A 
segunda pergunta: Você tem algum interesse em fazer engenharia civil?Cujas opções eram: Sim ou Não. A 
terceira pergunta:Caso sua resposta seja não,qual é o motivo? As alternativas eram: Não tenho afinidade 
com exatas,falta de mercado de trabalho para a profissão,alto custo do curso e outros(especifique).

RESULTADOS

No primeiro gráfico é possível observar que 35% dos alunos afirmam ter afinidade com a área de exatas 
e 65 % se identificam com outras áreas do conhecimento, dos quais 9 % são com agrárias, 31% com 
humanas e 25% com biológicas.
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No segundo gráfico verificamos que 30% dos alunos afirmam ter algum tipo de interesse em fazer 
engenharia civil. Enquanto, 70% dizem ao ter nenhum interesse.  

No terceiro gráfico analisamos que 60% dos alunos que não gostariam de fazer engenharia civil dizem 
não ter afinidade com exatas. Outros 29% alegam outros motivos, como falta de interesse na profissão 
e desejo de seguir outras áreas. 2 % dizem que não há mercado de trabalho para profissão, e outros 9% 
acham o curso com um alto custo.

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Conclui que há uma quantidade relevante de jovens interessados no curso de Engenharia Civil. Um dos 
empecilhos encontrados pelos alunos no curso é a dificuldade com os cálculos quelevameles nos dois 
primeiros anos a abandonarem o curso, mas isso pode ser resolvido facilmente com novos métodos que 
diminuam a dificuldade nessa área. Foi possível notar durante a verificação dos questionários que alguns 
alunos que alegaram não ter afinidade com exatas gostariam de fazer engenharia civil. O principal motivo 
da evasão no curso de engenharia é a falta de preparo nas disciplinas de matemática, física e química. 



Muitos jovens tem interesse na profissão, porém não conseguem acompanhar disciplinas difíceis do 
primeiro ano, como Cálculo, e em muitos casos reprovam e desistem do curso.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados no meio acadêmico, com a 
intenção de identificar o motivo da escassez de profissionais na área de engenharia e o elevado número 
de evasão nos cursos de engenharia.
Foi realizada nos dias 4 e 5 de setembro, uma pesquisa na escola ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente na 
cidade de Adamantina - SP, com 71 alunos do 3° ano do ensino médio, ou seja, pré-universitários. Nessa 
pesquisa foram feitas três perguntas básicas sobre seu interesse na área de engenharia. As exigências 
para o curso foram explicadas e qual a importância dessa profissão no mercado de trabalho.
Com a pesquisa constou-se a falta de interesse dos alunos que cursam o ensino médio sobre a área da 
engenharia. Verificou-se também que a maioria dos pré-universitários possui conhecimento do que é 
exigido nas faculdades, todavia, não têm afinidade com as matérias, principalmente matemática e física, 
se interessando somente pelo bom salário e o mercado de trabalho tão abrangente.
Assim foi realizada uma pesquisa pela internet para saber o porquê dessa falta de interesse. O que se 
pode constatar há um número razoavelmente de engenheiros que se formam anualmente, mas ainda a 
falta desses profissionais qualificados no mercado de trabalho.
Palavras-chave: Pesquisa. Engenharias. Ensino Médio.

ABSTRACT

This paper aims to survey data in academia, with the intention of identifying the reason for the shortage 
of professionals in the engineering and high numbers of evasion in engineering courses.
Research was held on 4 and 5 September in school ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente in the city of 
Adamantina - SP, with 71 students of the 3rd year of high school, in other words, pre-university. In this 
research three basic questions about their interest in engineering were made. The requirements for the 
course were explained and the importance of this profession in the labor market.
With the research consisted the lack of interest of the students who attend high school on the area of 
engineering. It was also found that the majority of pre-university has knowledge of what is required in 
colleges, however, have no affinity with the materials, especially mathematics and physics, interesting 
only by good salary and the job market as comprehensive.
Thus a survey was conducted over the internet to know why this lack of interest. What can be seen there 
is a reasonable number of engineers who graduate annually, but still lack such skilled professionals in 
the labor market.
Keywords: Search. Engineering. High School.



INTRODUÇÃO

É fato que o Brasil enfrenta hoje um grave problema com a escassez de engenheiros em um mercado 
em plena ascensão. O governo federal já reconheceu essa área como estratégica para o País, contudo, 
a falta de profissionais nesse segmento ainda é considerada um grande problema para ser enfrentado.
O problema se torna ainda mais grave com a crescente busca por tais profissionais devido às obras 
do governo Federal como PAC, do Programa Minha Casa Minha Vida, Pré-Sal, Copa de Mundo e dos 
Jogos Olímpicos, sendo necessários até 2015 mais de 300 mil novos profissionais, segundo a Federação 
Nacional dos Engenheiros. Hoje se formam aproximadamente apenas 38 mil engenheiros por ano 
(JORNAL HOJE, 2013).
No Brasil há seis engenheiros para cada mil pessoas consideradas economicamente ativas, números 
ruins levando em conta a grande quantidade de estudantes que entram nas universidades e não se 
graduam, ou que terminam o curso, porém não exerce a profissão.
Levando em consideração tais aspectos, o objetivo desse trabalho é saber o porquê dessa deficiência em 
nosso país, qual o motivo de muitos desistirem do curso e o porquê de poucos formados trabalharem 
na área.

MATERIAL E MÉTODOS

A Pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de setembro na escola ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, com 71 
alunos do 3° ano do ensino médio, ou seja, pré-universitários, no período da manhã entre 09h15min e 
09h30min.
Nessa pesquisa foram feitas três perguntas básicas sobre o interesse de cada um em relação à faculdade 
de engenharia. Com o texto informativo abaixo, foram abordadas três perguntas aos alunos entrevistados 
como se pode verificar adiante.
”A demanda de engenheiros atualmente no Brasil, devido aos eventos que ocorreram nos próximos 
anos, chega a 60 mil, porém, apenas 38 mil são formados anualmente todos os anos, resultando numa 
falta de 22mil profissionais anualmente.”
“Você gostaria de fazer faculdade de engenharia?”. Com as opções de sim ou não.
Seguida da seguinte pergunta: “Você possui plena consciência do que é exigido num curso de engenharia, 
ou seja, facilidade em cálculos e raciocínio lógico, além de uma boa compreensão de questões sociais e 
econômicas?”. Também com as opções de sim ou não.
A última pergunta foi para assinalar o que mais atraía a atenção de cada um sobre a profissão, sendo as 
seguintes alternativas:
Salário;
Matérias estudadas;
Mercado de trabalho;
Outros.
A apuração dos votos foi realizada no dia 5 de setembro as 10:00h da manhã.

RESULTADOS

Ao final da tabulação dos resultados percebeu-se uma diferença significativa no interesse no curso com 
66,1% respondendo que não gostaria de cursar tal faculdade contra 32,3% que mostram interesse na 
área, e apenas 1,4% estão na dúvida.
Desses 19,7 % disseram não ter plena consciência das matérias estudadas, contra 80,2% que sabem bem 
o que é estudado.
Os pesquisados mostraram um grande interesse no salário ganho por um engenheiro atuante sendo 
de 48 votos, sobre o mercado de trabalho 33 assinalaram por esse quesito, e nas matérias estudadas 9 
alunos assinalaram esta possibilidade.
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Com uma pesquisa complementar pela internet realizada após a apuração dos resultados constou-se 
que muitos alunos entram nas universidades iludidos sobre o curso, analisando apenas o salário e o 
bom mercado de trabalho, sem levar em consideração a afinidades com as matérias estudadas, e seus 
requisitos básicos como, a facilidade em cálculos e raciocínio lógico, além de uma boa compreensão de 
questões sociais e econômicas. Um levantamento feito pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
com base em uma análise inédita de dados do Ministério da Educação (MEC) concluiu que mais da 
metade dos estudantes de engenharia do Brasil abandona o curso antes da formatura. Em 2007, 105.101 
pessoas entraram em cursos de engenharia em instituições públicas e particulares. Cinco anos depois 
(tempo previsto para a conclusão do curso), apenas 42,6% dos estudantes se formaram e 57,4% haviam 
desistido. A taxa foi a maior registrada desde 2005 (GUIA DO ESTUDANTE, 2013).
Outro fator alarmante é que de cada 3,5 engenheiros formados no Brasil, apenas um está formalmente 
empregado em ocupações típicas da profissão. Isso mostra que o país tem um número insuficiente 
de engenheiros para dar conta dos novos postos que devem surgir com o crescimento econômico. 
No entanto, é necessário que aumente a proporção de profissionais dedicados às áreas específicas da 
engenharia, para que o país dê conta de acompanhar os cenários mais otimistas.
Muitos engenheiros abandonam a carreira e passam a trabalhar em bancos, consultorias e outras 
entidades do mercado financeiro. Ao migrar para as finanças, o profissional encontra um setor que paga 
salários altos e bônus (SIMAS, 2013).
O mercado financeiro valoriza estes profissionais, porque sabe que eles têm uma formação sólida, 
boa capacidade de lidar com problemas e com números (SANTOS, 2013). Por sua vez, os engenheiros 
viram as ofertas em sua área diminuírem consideravelmente nas décadas passadas, gerando um déficit 
atualmente, já que hoje se necessita muito de engenheiros e há falta (PEDUZZI, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise dos resultados pode-se concluir que o Brasil precisa muito de engenheiros e que para 
poder corrigir tal problema é necessário que haja uma maior divulgação dos cursos de engenharia para 
estudantes do ensino médio, mostrar também a grande quantidade de opções do mercado de trabalho 
para esta área. Nas universidades, mesclar um pouco as disciplinas do curso com aulas mais dinâmicas e 
atualizadas também ajudaria a conter a evasão.
Outro ponto é despertar o interesse dos alunos pela matemática, pois nem todas as escolas, sejam 
públicas ou privadas, despertam esse interesse nos estudantes, que não tendo uma boa base matemática 
acabam fugindo dos cursos de engenharia.
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OS MAIORES PRÉDIOS DO PLANETA
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Prof. Msc. André Luís Scagnolato
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é mostrar e definir um ranking sobre os maiores prédios totalmente construídos 
em toda a terra, visando dar enfoque à engenharia civil. Trará exposto em forma de slides o pódio entre 
os cinco maiores arranha-céus do mundo e algumas especificações importantes que há a necessidade 
de conhecer. A pesquisa realizada fará com que entendam o porquê de cada vez mais o homem tentar se 
elevar e competir nesse quesito para ter o nome do seu país e criador da estrutura em sites e principais 
programas de TV em todo o globo. O projeto está sendo desenvolvido com dados atualizados até o 
ano de 2012, ou seja, construções inacabadas e futuras obras não entraram na lista que abrange este 
trabalho. A estrutura e o principal objetivo desta pesquisa foram mostrar as características dos criadores 
dos arranha-céus, os profissionais envolvidos, o motivo da construção dos monumentos, qual a utilidade 
deles, data de início e conclusão, e os desafios encontrados pelas pessoas que contribuíram para que o 
projeto saísse das plantas e ganhasse uma fama internacional gigantesca.

ABSTRACT

The objective of this work is to show and to define a ranking on major buildings built entirely on the 
whole earth in order to focus on civil engineering. Will display in the form of slides the podium among 
the five tallest skyscrapers in the world and some important specifications that there is a need to know. 
The research will make them understand why more and more men try to raise and compete in this regard 
to have the name of your country and the creator of structure sites and major TV shows across the globe. 
The project is being developed with data updated to the year 2012 , that is, unfinished buildings and 
future works not entered in the list covering this work . The structure and the main objective of this 
research was to show the characteristics of the creators of the skyscrapers, the professionals involved, 
the reason for the construction of monuments, the uses of them, start date and completion, and 
the challenges faced by the people who contributed to the project came out of the plants and gain a 
reputation international giant.

INTRODUÇÃO

Desde o início da humanidade o homem procura destaques entre si mesmos, a torre de Babel é o 
exemplo claro e nítido da sede do homem pelo poder. Tendo isso em mente, as pesquisas realizadas 
nessa presente data trarão expostas em meios informatizados resultados atualizados sobre o tema em 
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O 4° colocado é o Shanghai World Financial Center - 492 m. Um arranha-céu que fica no distrito de 
Pudong em Shanghai, na China. É um edifício de uso variado, constituído por escritórios, hotéis, salas de 
conferências, decks de observação, e centros comerciais no piso térreo do shopping. Park Hyatt Shanghai 
hotel é um dos melhores hotéis, contendo 174 quartos e suítes. Ocupando os 79 dos 101 andares, é o 
segundo hotel mais alto do planeta.

 

questão. Abaixo estarão resumidamente algumas especificações sobre os edifícios.
Em 5° lugar International Commerce Centre - 484 m. É um centro internacional de comércio que fica em 
Hong Kong, inaugurado em 2010, possui 118 andares com hotel, escritórios, praça de alimentação, e um 
observatório.
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Em 3° lugar está o Taipei 101 - 509 m. Contém 101 andares acima do solo e 5 pisos subterrâneos. O 
prédio foi arquitetonicamente criado como um sinal da evolução da tecnologia e cultura asiática. Sua 
abordagem pós-modernista ao estilo, incorpora itens de design tradicionais e transmite tratamentos 
modernos. A torre em Taiwan foi projetada para resistir a tufões e terremotos. 

Em 2° está a Abraj Al Bait-Towers - 601 m. A Abraj Al Bait-Torres, também chamada de Torre do Relógio 
Meca Royal Hotel, é um complexo de prédios em Meca, na Arábia Saudita. O complexo tem vários 
recordes mundiais, abrangendo o hotel mais alto da Terra, a mais alta torre de relógio do globo, o maior 
relógio do mundo. A torre do complexo do hotel tornou-se o segundo edifício mais alto da Terra em 
2011,superado apenas pelo Burj Dubai Khalifa.
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O 1° colocado é o Burj Khalifa – 829 m. É um arranha-céu em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e é a mais 
alta estrutura constituída no mundo, com 829,84 m (2723 pés). A construção iniciou-se em 21 de 
setembro de 2004, e inaugurado oficialmente em 04 de janeiro de 2010. É tão alto que tem um elevador 
que chega a velocidade de 64km/h, o mais rápido da Terra. Nesses 163 andares, tudo é algo para recorde, 
a casa noturna mais alta do mundo, mesquita mais alta do planeta, restaurante, observatório, etc.
 

METODOLOGIA

Foi feita uma pesquisa baseada em dados do ano de 2011, ou seja, se algum edifício ou prédio entrou 
nesse ranking depois desse período não estará neste trabalho. Para ter dado início e fim a este trabalho 
precisou-se de ferramentas de pesquisas da internet e alguns jornais e revistas importantes dentro da 
área da engenharia civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esse artigo o objetivo principal é o de fazer com que pessoas de diferentes níveis e classes sociais, 
independentemente da sua profissão ou curso superior saibam um pouco mais sobre um tema não muito 
comentando e que poucos têm um conhecimento mais aprofundado. Os prédios são feitos sempre na 
sua maioria das vezes pelos engenheiros que querem superarem a si mesmos, criando seus monumentos 
para terem seu nome estampado no livro dos recordes mundiais.
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RESUMO

Atualmente com a variedade de informações que nos rodeiam, as pessoas torna-secada vezmais 
críticas sobre o quevêem e ouvem. Sãocomuns os jovens se sentir perdidos na hora da escolha de suas 
futuras profissões em meio a essa grande quantidade de informações. O presente projeto tem como 
principaisobjetivos, orientar os alunos no processo de escolhas de suas profissões voltadas para a área 
da engenharia, desenvolver nos alunos o interesse em estudar com rigor principalmente as matérias 
de exatas (Matemática, Física e Química), aproximando assim os cursos superiores de engenharia 
das Faculdades Adamantinenses Integradas (FAI) com o Ensino Médio da Rede Pública Estadual e 
Privada de Ensino através da divulgação de pesquisas na área de engenharia. Para isso, foi elaborado e 
confeccionadoboletins informativos que foram distribuídos para os alunos do2° ano e 3 ° ano do ensino 
médio/ técnicos  nas escolas de Adamantina e região.Tais boletins, constam noções sobre duas áreas de 
engenharia, nas quais um está disponível para ser cursada na FAI e outra em cidades da região da Alta 
Paulista. A partir desse projeto serão desenvolvidos artigos científicos para apresentação no Congresso 
de Iniciação Cientifica da FAI.
Palavra-chaves: Engenharias. Boletins Científicos. Divulgação.

INTRODUÇÃO

Conforme se pode observar há uma demanda grande por profissionais na área de engenharia decorrente 
principalmente das obras para Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos 2016 e obras do PAC. O Brasil 
forma 40 mil engenheiro por ano enquanto a China forma 650 mil, desse total mais da metade opta 
pela engenharia civil, assim setores como os de petróleo, gás e biocombustível sofrem com a escassez 
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de profissionais. Das 302 mil vagas oferecidas pelas escolas brasileiras de engenharia, apenas 120 mil 
estão preenchidas. O problema da evasão tem como um dos fatores a falta de interesse dos jovens pela 
profissão, ocorre, em parte, pelo mau preparo principalmente nas disciplinas de matemática, física e 
química dos alunos de ensino médio/técnico. Por conta disso, o Brasil enfrenta hoje um grave problema:a 
falta de engenheiros num mercado cada vez mais carente desse tipo de profissional aonde chegou a um 
déficit de 20 mil engenheiros por ano.

DESENVOLVIMENTO

O projeto “Forma Engenharia” foi elaborado em parceria com a FAI (Faculdades Adamantinenses 
Entregadas),ETEC Prof.Eudécio Luiz Vicente(Centro Paula Souza) e CNPq/Vale (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/Vale do Rio Doce) com a intenção de divulgar os cursos 
superiores de engenharia nas escolas da rede estadual e privada do ensino médio e técnico na região da 
Alta Paulista,assim como despertar o interesse desses nas áreas de exatas,isso foi feito com a divulgação 
de pesquisas ligadas às diversas áreas de Engenharia,utilizando as mídias faladas e escritas.Foram 
desenvolvidos boletins informativos,onde o primeiro constava informações sobre o projeto proposto e 
um breve resumo de todos os cursos de engenharia existentes na FAI, esses foram entreguesas salas do 
Ensino Médio na escola ETEC. Prof. Eudécio Luiz Vicente, 3° anos do Ensino Médio da escola Escola Estad
ualProfªFleuridesCavaliniMenechino,e aos 2° a 3° anos do Ensino Médio do período da manhã naEscola 
Estadual Hellen Keller.A segunda edição continha noções sobre Engenharia Civil e Engenharia Elétrica e foi 
distribuída ao 2º e 3º anos do Ensino Médio na Escola Cristã de Ensino de Adamantina, ao 3º ano do Ensino 
Médio da escola EscolaEstadualProf°DurvalinoGrion, Escola EstadualProfª FleuridesCavaliniMenechino 
e E.E. José Firpo. O próximo boletim já foi confeccionado e junto com ele iremos divulgar o projeto na 
Rádio Cultura FM da FAI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esses meses de pesquisa,confecção e apresentação do projeto “Forma Engenharia” pode se 
aprender noções básicas de como elaborar um boletim cientifico, redigir um texto, trabalhar em equipe 
com o estabelecimento de metas e prazos a serem cumpridos e divulgar por meio de exposição oral 
trabalho desenvolvido pela equipe deste projeto de pesquisa. Além disso, foi possível conhecer um 
pouco mais sobre algumas das áreas de Engenharia e o que cada profissional exerce, assim como o 
mercado de trabalho da profissão e os setores de atuação.
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RESUMO

As bacias e microbacias hidrográficas são consideradas unidades ambientais para estudos da qualidade 
ambiental e trabalhos de revitalização de áreas degradadas. A cidade de Adamantina é drenada por seis 
microbacias, sendo três pertencentes à bacia do rio Aguapeí – Feio e três a bacia do rio do Peixe. O objeto 
de estudo deste texto é o alto curso da microbacia do Ribeirão dos Ranchos, realizando um levantamento 
histórico da sua ocupação e os principais danos ambientais. Constataram-se diversos problemas 
socioambientais, entre eles: enchente, contaminação das águas, falta de mata ciliar, desmatamento, 
deslizamentos de terra e erosão.
Palavras chaves: Bacia hidrográfica; degradação ambiental; qualidade ambiental; urbanização; ocupação 
do solo.

ABSTRACT

Basins and watersheds are considered environmental units for studies of environmental quality and 
work revitalization of degraded areas. The town of Adamantina is drained by six watersheds, three 
belonging to the basin of the river Aguapeí - Feio and three of river Peixe. The object of this text is the 
upper course of the Ribeirão dos Ranchos, performing a historical survey of their occupation and major 
environmental damage. It was discovered that many environmental problems, including: flooding, water 
contamination, lack of riparian vegetation, deforestation, landslides and erosion.
Keywords:Watershed, environmental degradation, environmental quality, urbanization, land use.

INTRODUÇÃO

O projeto PIBIC-EM desenvolvido pela FAI – Faculdades Adamantinenses Integradasvisa à análise das 
microbaciashidrográficas, utilizando técnicas de geoprocessamento, no caso, o alto curso do Ribeirão dos 
Ranchos, município de Adamantina-SP.Sendo tais técnicas aplicadas para o estudo do uso e ocupação 
do solo.

No Brasil, até 1979, não existia uma legislação voltada a disciplinar os novos loteamentos urbanos, 
sendo comum neste período a canalização fechada dos canais hidrográficos para facilitar o parcelamento 
do solo. Esta prática urbanística na cidade de Adamantina-SP, fundada em 1949 se desenvolveu em 
torno da Malha Ferroviária da FEPASA, desencadeou uma série de danos ambientais, como: pontos de 
alagamento, processos erosivos e perda cobertura vegetal. 

Já o meio rural, que vivia basicamente da monocultura do café, não teve seu solo totalmente 
preparado, aumentando os casos de erosão e perda da fertilidade do solo, além de contribuir para os 
assoreamentos dos córregos da cidade.
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Ressalta-se que a degradação ambiental de uma bacia, representada por processos erosivos, perda 
da fertilidade dos solos e alterações do circuito hidrológico sempre ocorreu. Porém, com a intervenção 
humana esses processos passaram a se acelerar.

O sensoriamento remoto nos ajuda a “vigiar” a qualidade ambiental de uma bacia hidrográfica e 
também à, com a ajuda dos dados obtidos por ele, fazer o planejamento das ações a serem tomadas no 
âmbito de cada bacia a fim de revitalizar tal qualidade e trazer uma melhoria no meio ambiente, assim 
como na vida de seus moradores.

Fazendo uso de imagens captadas por satélites de sensoriamento remoto, iremos analisar a ocupação 
humana do solo e também um estudo detalhado dos problemas ambientais presentes no alto curso da 
bacia do córrego do Rancho.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

No decorrer das últimas quatro décadas o nosso planeta Terra começou a ser olhado e vistoriado 
por sensores imageadores que captam tudo que possa estar acontecendo em sua superfície. Tal 
monitoramento tem como objetivo diversos motivos como a análise dos solos, das queimadas e dos 
desmatamentos, do crescimento das áreas urbanas, do aumento do nível do mar, do derretimento das 
geleiras nos pólos, por questões militares e políticas etc. Tal monitoramento é feito por um sistema de 
sensoriamento remoto, que vigia tudo o que acontece no planeta à longas distâncias de seus alvos.

Não é de hoje que a preocupação que gira em torno das microbacias cresce de modo constante, uma 
vez que ela é considerada a unidade ambiental fundamental na elaboração de projetos que visam a 
melhoria de áreas degradadas pela ação predatória do homem sobre a natureza desde os primórdios de 
sua evolução. Mas ainda é um termo desconhecido para a maior parte da população.

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

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

 Segundo BOTELHO e SILVA (2005) a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar seus diversos 
componentes e os processos e interações que nela ocorrem. Ou seja, de certa forma é mais fácil 
entender as relações biológicas, químicas e geográficas que ocorrem na natureza através do estudo das 
microbacias hidrográficas.

Ela é, ainda, a melhor forma de chegarmos a uma qualidade ambiental muito melhor da que 
encontramos hoje, já que se solucionarmos os problemas de degradação que aparecem em cada 
microbacia logo teremos um todo. De acordo com PIRES e SANTOS (1984) citados por BOTELHO e SILVA 
(2005), qualidade ambiental pode ser definida como a soma dos padrões encontrados nos diversos 
componentes que nos cercam e influenciam diretamente nossa vida: qualidade de água, do ar, estética, 
etc., sendo assim é a qualidade de tudo aquilo que é o básico para que exista a vida como se conhece.

Sendo assim, o sensoriamento remoto nos ajuda a “viajar” a qualidade ambiental de uma bacia 
hidrográfica e também à, com a ajuda dos dados obtidos por ele, fazer o planejamento das ações a 
serem tomadas no âmbito de cada bacia a fim de revitalizar tal qualidade e trazer uma melhoria no meio 
ambiente, assim como na vida de seus moradores.



1. CARACTERÍSTICAS HISTÓRICO-GEOGRÁFICAS DE ADAMANTINA

Adamantina é um dos municípios da Alta Paulista, antiga região ferroviária do estado de São Paulo 
colonizada em maior escala a partir da primeira metade do Século XX, tradicionalmente conhecida como 
a faixa de terras situada entre o Rio Aguapeí ou Feio e o Rio do Peixe, por onde passava o traçado do 
Tronco Oeste da Companhia Paulista de Estradas de Ferro,que parte de Itirapina até o rio Paraná.

O Topônimo Adamantina seguiu critério adotado pela Ferrovia, de nomear suas estações em ordem 
alfabética, iniciando na localidade, uma nova sequência.

Sua história está associada à Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização (CAIC) que, em 
1937, voltou sua atenção para a zona do espigão do Aguapeí-Peixe, reiniciando a colonização da região 
em continuidade ao processo que já havia começado no Estado. A partir de negociação entre a CAIC e a 
firma canadense Boston CastleCompanyLimited, ficou estabelecido, então, que, em 1938, seria aberto 
um caminho na mata, aproveitando-se os trechos mais antigos.

Imagem1: No pátio de Adamantina, nos anos 1950, chegada do trem de passageiros ainda com locomotiva a 
vapor, enquanto um cargueiro espera na linha dois (Tomas Somlo). 
Fonte: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/a/adamantina.html>

Nesse mesmo ano, foi iniciada a abertura das estradas laterais de penetração e, sob a direção do 
engenheiro Alberto Aldwini, também a venda de terras. O plano de colonização da CAIC dividiu a gleba 
em pequenos lotes, eliminando o latifúndio e formando propriedades com área média de 10 alqueires, 
todas servidas por água e estradas.

Foram abertas várias estradas de penetração e, dois anos depois, a CAIC procedeu à derrubada de 40 
alqueires de matas, para formação do patrimônio. 

Até 1946, todavia, o progresso do povoado foi reduzido, de certa forma, prejudicado pela criação do 
Município de Lucélia, a oito quilômetros de Adamantina, para onde afluiu maior número de povoadores e 
negócios. Entretanto, um novo surto cafeeiro e a penetração da ferrovia que atingiu a povoação, fizeram 
convergir para a cidade a produção agrícola da região.

Em 24 de dezembro de 1948, foram criados o distrito e o município de Adamantina com território 
desmembrado do distrito sede de Lucélia e do distrito de Aguapeí do Alto, atual município de Flórida 
Paulista.
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Durante o domínio da ferrovia, a região teve grande desenvolvimento inicia. Com o passar das 
décadas a riqueza acumulada foi sendo investida em outras regiões e a Alta Paulista permanece tendo 
como principal atividade a agropecuária, e figura, ao lado do Sudoeste Paulista e do Vale do Rio Ribeira 
de Iguape, entre as regiões mais pobres do estado de São Paulo.

Mapa 1: Área urbana do município de Adamantina em 1973. Fonte: IBGE. 
Disponível em: <http://www.estacoesferroviarias.com.br/a/adamantina.html>

Atualmente com uma população estimada de 34.953 habitantes, Adamantina, a urbanização da 
cidade se expandiu e sua economia ainda provém do meio rural, com a monocultura da cana-de-açúcar 
e a subsequente usina.

Na parte ambiental, a cidade encontra-se defasada por dois períodos de monoculturas, que afetam 
drasticamente o solo, fazendo com que o mesmo perda sua qualidade. Sempre a mesma cultura 
significa maior consumo de um único nutriente deixando o solo pobre nesta vertente. Também ajuda no 
desaparecimento de outras espécies naquela região e consequente alteração do ecossistema natural.A 
monocultura afeta ainda a economia do município, fazendo o mesmo dependente dela.

Há também a imediata derrubada de regiões florestais para tal fim e igualmente para a urbanização, 
feita sem se preocupar muito com questões ambientais. Hoje, a cobertura vegetal é escassa e encontrasse 
em pequenas extensões de mata ciliar em torno dos córregos, mas somente em áreas rurais. A colonização 
empreendida em toda a Alta Paulista ajudou no quase desaparecimento da cobertura original da Mata 
Atlântica.

Na questão hidrológica, o município se ergueu sobre o divisor de águas das bacias hidrográficas do 
Rio Aguapeí e do Rio do Peixe, locol também onde fora construída a linha férrea. Estas duas englobam 
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um total de 59 municípios, conforme Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Bacias dos Rios 
Aguapeí e Peixe de 1997.

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

   Total de 80,175 Km²

1.1.Conhecendo a Microbacia

Situado na porção sul da área urbana da Cidade, o Ribeirão dos Ranchos, apresenta sua margem direita 
amplamente urbanizada, compreendendo os bairros: Estância Dorigo, Jardim dos Bandeirantes, Res. 
Santa Mônica, Res. Siqueira II, Jd. BelaVista, Jd. Dos Poetas, Pq. Paraíso, Jd. Das Tipuanas, Cunjunto Hab. 
Oiti, Res. Morumbi, Res. Novo Horizonte, Vila Nilza, Pq. Das Esmeraldas, Jd. Paulista, Jd. San Fernando, 
Vila Oliveiro, Vila Cicma, Jd. Aviação e Res. Gran Village e ainda as estações de tratamento de água da 
Sabesp. Na margemesquerda predomina o uso rural.

A urbanização das margens do ribeirão é recente, tendo em vista o constante crescimento do 
município e, por decorrência, de seu mercado imobiliário. Com a crescente procura por novos imóveis, 
novos loteamentos foram feitos em áreas mais afastadas do centro, originando os bairros já citados. Tal 
expansão ainda existe, tendo em vista a recente construção do Conjunto Habitacional Jardim Bandeirantes 
próximo ao bairro Bela Vista, e novos loteamentos de terras.

A área total da microbacia é de 16,706 Km², tendo suas principais nascentes dentro da parte urbana 
do município. De acordo com o IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 33,58% da área desta microbacia 
compreende áreas planas ou quase planas, onde o escoamento superficial é lento ou muito lento. A 
erosão hídrica não é significativa, exceto em vertentes muito longas e com solos altamente suscetíveis à 
erosão, que é o caso dos solos que predominam nesta área, ou seja, os Argissolos.
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Mapa 2: Localização da microbacia do Ribeirão dos Ranchos (Bacia de número 1 no mapa, destacada em verde) 
Fonte: SÃO PAULO-SP, Parecer técnico número 15713-301-1 – IPT – Instituto de Pesquisa Tecnológicas - Plano de 
macrodrenagem do município de Adamantina-SP –  IPT – 2009.

1.2.Ocupação Humana do Solo

Como já dito, a colonização do município se deu com a chegada da estrada de ferro, vinda da capital, 
no sentido leste – oeste, portanto, a região do Rancho foi a primeira a ser conhecida pelos colonizadores, 
porém não a primeira a ser urbanizada. A urbanização se deu primeiramente na região central, em torno 
da estação ferroviária e de seus armazéns, mas já existindo a derrubada das matas para a produção 
agrícola, como pode ser visto na imagem abaixo.
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Imagem 3: Imagem do satélite Landsat 5 tirada em 05 de agosto de 1984. 
Fonte: INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

A cidade teve uma grande explosão habitacional a partir dos anos noventa, com a instalação da usina 
de cana-de-açúcar e outras formas de indústria, que atraiu pessoas, além do crescimento da própria 
população. Fez-se presente a necessidade de novas casas. Bairros e loteamentos surgiram, córregos 
foram canalizados e mais áreas ambientais tombadas para abrigas as novas construções. 

Pode-se dizer até que o crescimento foi de forma desornada, tendo em vista que a prefeitura previra 
que no mesmo aconteceria no sentido norte – por isso a construção de centros esportivos, capelas, escolas 
e até mesmo do campus II da FAI nessa região –, mas o que aconteceu foi o contrário. A urbanização se 
voltou para a região sul, retornando á área do Ribeirão dos Ranchos, até então rural, concentrando-se 
em sua margem direita.

Atualmente a expansão continua no sentido sul. Novos loteamentos são lançados na margem direita 
do Rancho e consequentemente novos afluentes são canalizados e aterrados. No curso próximo ao Oiti, 
onde está a canalização mais recente, em períodos de grandes chuvas já existem pontos de alagamento 
próximos á área da nascente, sendo que as bocas de lobo não seguram mais a vazão de água.
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Imagem 5: Imagem de satélite atual de Adamantina. Nota-se o crescimento urbano no sentido leste/sul do 
município. 14 de setembro de 2011. 
Fonte: Google Earth. 

Imagem 6: Imagem mais aproximada, observando-se a urbanização no flanco direito do Rancho. 14 de setembro 
de 2011. 
Fonte: Google Earth.



Boletim Científico48

Na questão ambiental, todos os resíduos produzidos tanto pela população quanto pelas indústrias 
eram despejadas sem tratamento nos córregos. Somente em meados dos anos 2000 que foi instalada a 
Estação de Tratamento de Agua da Sabesp, no Ribeirão dos Ranchos. Porém a mesma só cuida da área 
leste do município, compreendendo as águas dos Córregos Tocantins, Rancho e Taipús. 

Nota-se pelas imagens também o constante retrocesso da vegetação em direção aos rios, restando 
atualmente apenas pequenas extensões de faixas de matas ciliares, ás vezes insuficientes para conter o 
assoreamento dos rios.

2. DEGRADAÇÕES AMBIENTAIS

São observados diversos impactos ambientais causados e/ou acelerados pela ocupação humana nesta 
microbacia, que por muitas vezes tem sido feita sem um devido controle por parte de órgãos públicos, 
acarretando os problemas que serão listados aqui.

2.1.Erosão

A referida bacia, em geral, apresentam erosões moderadas a forte, dependendo do uso do solo, do 
relevo e da posição da paisagem. Cuidados devem ser tomados com o manejo destes solos, especialmente 
quando ocorre em relevos mais acidentados, o que restringe sua utilização intensiva. Nos topos dessas 
áreas ocorrem Argissolos Vermelho-Amarelos latossólico, em que a ação dos processos erosivos é de 
baixa intensidade, a declividade e o comportamento das encostas favorecem a ação do escoamento 
superficial das águas, provocando, nos locais onde o solo superficial é exposto, a ocorrência de erosão 
laminar e a formação de sulcos.

Considerando as características físicas da microbacia e a expansão urbana próxima as cabeceiras dos 
afluentes dela, observou-se eventos recentes de erosões e assoreamentos ocorridos nela, indicando 
que a maioria está relacionada ao lançamento das águas pluviais oriundas da área urbana. Como pode 
ser observado, a área urbana está expandindo em direção às cabeceiras dos afluentes do Ribeirão do 
Rancho, apresentando alta suscetibilidade aos processos erosivos.

De modo geral, esses processos são decorrentes da expansão urbana, principalmente da implantação 
de loteamentos populares e conjuntos habitacionais sem a execução de infraestrutura básica. (IPT - 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas - Plano de Macrodrenagem do Município de Adamantina; 2009).

2.2.Deslizamentos de Terra

Não são tão frequentes os casos de deslizamento de terra na área, mas desde a criação do Conjunto 
Habitacional do Jardim dos Bandeirantes, famílias vêm sofrendo com esse problema nas épocas de 
chuva.  Segue um trecho da matéria publicada no portal Gi – Notícias, porTamyris Araujo:

“As famílias do Conjunto Habitacional Jardim dos Bandeirantes continuam com problemas em relação 
à habitação. Depois de mais de sete anos de espera pelas unidades, muitos aguardam ainda o tão 
prometido muro de arrimo. (...) Mislene de Souza Lima, moradora do bairro, procurou a reportagem 
para expressar sua insatisfação extrema. “Não temos mais onde recorrer, e quem sofre com isso é a 
população. São apenas promessas, (...) No fundo de minha residência tem um barranco, onde é precisa 
fazer o muro de arrimo, e toda vez que chove a lama invade a minha casa”. (...)”
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Imagem 7: Casas do Jardim dos Bandeirantes são invadidas pela lama 
(Fonte: Tamyris Araujo - GI Notícias)

Imagem 8: Moradores do Conjunto Habitacional e suas casas invadidas pelo desmoronamento do barranco 
(Fonte: Tamyris Araujo - GI Notícias)

Em outra reportagem do portal é destacado ainda o problema da galeria de águas, que não é 
suficiente e tem causado estragos nas calçadas. Tais problemas apresentados reforçam o que foi disse 
anteriormente sobre a falta de planejamento na expansão urbana da cidade. Sabemos que a natureza é 
instável e totalmente imprevisível e a falta do muro de arrimo nesse caso pode por em risco as famílias 
residentes dali. 
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2.2.1. O Conjunto Habitacional

Construído nas proximidades de um talvegue do Ribeirão dos ranchos, na divisa com a área rural 
do município, o referido conjunto apresenta sistema de drenagem superficial precário. De modo geral, 
observa-se na área pequenas erosões e erosão laminar intensa onde ocorre solo exposto decorrente 
da implantação do conjunto. O lançamento das águas pluviais da área urbana no talvegue está 
desencadeando processos erosivos e comprometendo bacias de retenção na área rural e na drenagem 
em função do transporte/deposição de sedimentos. 

Como na área da bacia ocorrem solos arenosos, a suscetibilidade do terreno é alta e necessita de 
mecanismos de planejamento no uso e ocupação do solo para diminuir os efeitos do escoamento das 
águas pluviais provenientes da área urbana.

Ao longo do talvegue ocorrem depósitos de sedimentos que dificultam o escoamento das águas 
pluviais, podendo até comprometer as galerias de passagem da Estrada de Adamantina/Lucélia. A 
implantação do conjunto aumenta o volume das águas pluviais para o talvegue devido ao sistema de 
drenagem e pavimentação, podendo, com grande possibilidade, desencadear processos erosivos e 
comprometer o desempenho das galerias existentes na rodovia.

2.3. Poluição

O Ribeirão dos Ranchos apresenta ainda problemas graves de poluição. Há o acumulo de lixo em 
várias áreas tanto do sei leito quanto em suas margens, jogados lá pela própria população. Isso por si 
só já compromete a qualidade da água, mas existe o problema maior ainda da poluição industrial. A 
microbacia recebe as sobras da produção dos curtumes da cidade, além de receber as águas do também 
poluído Córrego Tocantins, contaminando a água e impedindo de existir vida ali. Além disso, a bacia 
fica próxima do Aterro Sanitário e do Cemitério da cidade, que contaminam o solo e comprometem as 
nascentes do Ribeirão dos Ranchos.

Em um trabalho campal realizado pode-se observar o grau de poluição das águas da microbacia. 
Em determinado ponto (próximo aos curtumes e ao aterro) não se pode ver nada que está abaixo da 
superfície devido a elevada densidade da água, que passa a ter uma coloração azul forte. Havia até 
mesmo vísceras de animais jogadas dentro do Ribeirão.

Imagem 9: Águas poluídas do Ribeirão dos Ranchos. Nota-se a concentração de resíduos na água, tornando-a 
turva. (Fonte: Lucas Teixeira)
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CONCLUSÃO

A microbacia do Ribeirão dos Ranchos, no município de Adamantina encontra-se nem estágio 
avançado de degradação, com poluição, pouca mata ciliar, assoreamento de seu leito e erosões.

Isso se dá desde o começo da colonização do município, que naquele tempo, não se preocupou com 
a questão ambiental, visando somente a expansão urbana e também da agricultura, que geravam lucros. 
Córregos foram aterrados e matas derrubadas.

Ao longo de sua história o homem usa de forma insaciável os recursos da natureza que tem a sua 
disposição sem pensar no futuro, muitas vezes esquecendo-se que tais recursos são em sua maioria 
limitados.

 A discussão sobre bacias hidrográficas nos remete para o debate sobre a importância da água para 
a vida. Existe hoje uma mobilização de nível mundial em prol de melhorias das condições ambientais 
do planeta. Cada vez mais a sociedade e o Estado tem se mobilizado para reverter os processos de 
degradação, assim como a comunidade técnica e cientifica se mobilizam para estudar, monitorar e 
desenvolver técnicas, objetivando revitalizar áreas degradadas.

Como dito antes, se conseguirmos melhorar a qualidade ambiental das microbacias teríamos um 
conjunto de melhorias e assim encontraríamos um meio ambiente com uma situação bem melhor da 
que temos hoje. 

Visando que as microbacias hidrográficas são consideradas as unidades básicas para a recuperação 
ambiental, o sensoriamento remoto nos chega como um importante amparo para o aumento da 
qualidade hidrográfica em escala mundial e, em consequência da qualidade da vida, sendo a água a 
substância essencial pra sua existência.

Mas não é só isso: uma população conscientizada somada a melhorias de infraestrutura por parte de 
órgãos públicos e melhor cuidado das indústrias com os dejetos de sua produção é o ideal para que haja 
uma melhora nas condições ambientais das microbacias. Tendo em vista que é sabido que hoje existe 
certa mobilização por parte da população e do Estado quanto à recuperação de áreas degradadas em 
esferas locais de atuação. 
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PRODUTIVIDADE DA CANA-PLANTA SOB DIFERENTES NÍVEIS DE FERTIRRIGAÇÃO 
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar, a produtividade média de cultivares de cana-de-açúcar 
em função da adubação nitrogenada aplicada por fertirrigação. O experimento foi realizado no campo 
experimental das Faculdades Adamantinenses Integradas - FAI, localizada no município de Adamantina-
SP. O ensaio foi composto por cinco doses de nitrogênio (0, 30, 60, 90 e 120 kg ha-1) e três variedades 
de cana-de-açúcar (RB 855453, RB 966928 e RB 965902) totalizando quinze tratamentos, com três 
repetições, num total de 45 parcelas. Cada parcela foi constituída por três linhas de cana-de-açúcar de 5,0 
m de comprimento com espaçamento entre si de 1,5 m. As pesagens das produtividades de cada parcela 
foram realizadas por uma carregadeira, utilizando um dinamômetro. Utilizou-se, para efeito de análise, 
a média de produtividade das três repetições de cada tratamento. Os valores das produtividades médias 
obtidos no experimento superam em muito a média nacional que segundo a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) em seu segundo Levantamento (agosto/2013) foi de 69,4 t ha-1 safra 2012/2013 
e estimada em 74,1 t ha-1 safra 2013/2014. Supera também a média de produtividade do estado de São 
Paulo 74,8 t ha-1 safra 2012/2013 e estimada em 80,5 t ha-1 safra 2013/2014 e ao rendimento médio 
da cana-de-açúcar no Brasil no 1º corte nas safras de 2007/08 a 2011/12. A variedade RB 966928 com a 
dosagem de 90 kg ha-1 de nitrogênio foi o tratamento que apresentou maior produtividade média (317,0 
kg ha-1), aparentemente, significativamente superior aos demais. A RB 966928 só não se sobrepôs, em 
relação ao rendimento, na dosagem de 120 kg ha-1, superada pela RB 855453 (284,4 kg ha-1), valor 
não discrepante da RB 966928 (276,2 kg ha-1) nessa mesma dosagem. Destacou-se a não influência 
da adubação nitrogenada na RB 965902, tendo a testemunha, com 257,8 kg ha-1, o tratamento que 
apresentou maior produtividade média para essa variedade. Conclui-se que o melhor tratamento foi 
com a aplicação de de 90 kg ha-1 de nitrogênio na variedade RB 966928 e que na variedade RB 965902 
a adubação nitrogenada não influenciou na produtividade média da cana-de-açúcar. 

Palavras chave: Cana-de-açúcar. Produção agrícola. Adubação. Nitrato de amônio. Gotejamento.

ABSTRACT

The work has the objective of evaluate the average productivity of sugar-cane cultivars related with 
the nitrogen fertilization applied by irrigation. The experiment occurred at the experimental garden of 
Adamantina Integrated Faculties (FAI) at Adamantina city from São Paulo State. The experiment was 
composed by five nitrogen doses (0 - witness; 30; 60; 90 and 120 kg ha-1) and three sugar-cane variety 
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(RB 855453; RB 966928 and RB 965902) totalizing fifteen treatments; with three repetitions, we had 45 
parcels. Each parcel has three sugar-cane lines with 5.0 m length and spaced by 1.5 m from each other. 
Using a wheel loader, we could realize the weighing of the parcels productivity with a dynamometer. 
Aiming to create an analysis, we used the average productivity of the three repetitions from all parcels. 
The average productivity values obtained by the experiment are really greater than the national average 
obtained by the National Company of Supplies (Conab) from its second analysis. According to Conab, 
on August 2013, the sugar-cane average productivity was 69.4 t ha-1 in 2012/2013 harvest season and 
estimated in 74.1 t ha-1 for the 2013/2014 harvest season. The experiment values also are greater than 
the average productivity of the São Paulo State witch was of 74.8 t ha-1 in the 2012/2013 harvest season 
and it is estimated in 80.5 t ha-1 for the 2013/2014 harvest season.  The RB 966928 variety using the 
90 kg ha-1 dose of nitrogen was the treatment with the best average productivity (317.0 t ha-1), which 
is significantly greater than the others do. The RB 966928 variety outperformed all the others values 
except by the yield, using the 120 kg ha-1 doses, that the RB 855453 was greater (284.4 t ha-1) than the 
others do, but it was not so discrepant from the RB 966928 variety (276.2 t ha-1). In addition, we notice 
that the nitrogen fertilizer did not influence the RB 965902 variety, which the witness had the greater 
average productivity (257.8 t ha-1) for this variety. We can conclude that the best results were obtained 
using the RB 966928 variety and applying 90 kg ha-1 of nitrogen by fertilized irrigation. Furthermore, 
the nitrogen fertilizer did not influence the average productivity of the RB 965902 variety of sugar-cane.

Keywords: Sugar cane. Agricultureproduction. Manure. Ammoniumnitrate. Dripping.

INTRODUÇÃO

Uma das principais culturas do Brasil, a cana-de-açúcar fornece à indústria sucroalcooleira matéria-prima 
para a produção de álcool, de açúcar, de alimentação animal e também atuando como fonte de energia, 
por meio do bagaço, para a geração de eletricidade(DALRI; CRUZ, 2008).

A agricultura brasileira e mundial atravessa uma fase em que a produtividade, a eficiência, a lucratividade, 
ou seja, a sustentabilidade dos processos produtivos são aspectos da maior relevância (BENETT et al, 
2011). Entre os fatores relacionados à produção, a adubação é um dos que determinam a produtividade, 
sendo que o nitrogênio é de grande importância às culturas agrícolas, embora não seja comum a adubação 
com altas doses de nitrogênio em cana planta, principalmente no período de maio a setembro, quando 
o regime hídrico diminui. 

Segundo Andrade Júnior et al (2009) a irrigação localizada, principalmente, o gotejamento subsuperficial 
tem se destacado dentre os métodos de irrigação possíveis de utilização na cultura da cana-de-açúcar. 
Comparando com os demais, ele apresenta inúmeras vantagens, dentre elas, a redução da evaporação 
da água, a redução de danos mecânicos ao sistema, a menor interferência com os tratos culturais e a 
melhor eficiência na aplicação dos fertilizantes dissolvidos na própria água de irrigação. A fertirrigação 
garante melhor desenvolvimento, maior produção e um produto de melhor qualidade. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar produtividade média de cultivares de cana-de-açúcar em 
função da adubação em diferentes doses de nitrogênio aplicadas por fertirrigação.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi desenvolvido no campo experimental das Faculdades Adamantinenses Integradas - 
FAI, localizada no município de Adamantina Estado de São Paulo. 

O presente trabalho foi desenvolvido juntamente com o projeto “Resposta da cana-de-açúcar com 



fertirrigação nitrogenada na cana-planta”, vinculado ao PIBIC/CNPq/FAI 2012-2013.

O experimento consistiu na aplicação, por fertirrigação, de cinco doses de nitrogênio (0, 30, 60, 90 e 120 
kg ha-1) na forma de nitrato de amônio (30% de N) em três variedades de cana-de-açúcar (BR 855453, 
BR 966928 e BR 965902) totalizando quinze tratamentos, com três repetições cada, num totalde 45 
parcelas. As parcelas foram constituídas por três linhas de 5,0 m de comprimento com espaçamento 
entre si de 1,5 m, com área de 22,5 m2.

A Figura 1 apresenta a disposição das parcelas na área total do experimento. As extremidades do 
experimento composta pelas duas linhas de cada lado e os primeiros 5,0 m no início e no final não foram 
analisadas, serviram como bordadura.As doses de nitrogênio foram distribuídas aleatoriamente em 
“colunas” transversalmente as linhas de cana-de-açúcar. Cada “coluna”, composta por nove linhas (três 
para cada parcela) separadas longitudinalmente entre si por 3,0 m, recebeu ao acaso as três variedades 
de cana-de-açúcar estudadas.

A colheita da cana-de-açúcar foi realizada no final do mês de maio de 2013. As pesagens das produtividades 
de cada parcela foram realizadas por uma carregadeira (Figura 2a), utilizando um dinamômetro(Figura 
2b). Utilizou-se, para efeito de análise, a média de produtividade das três repetições de cada tratamento.
 

Figura 1. Disposição das parcelas na área do experimento. 

Figura 2. Mensuração da produtividade da cana-de-açúcar.
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RESULTADOS

Na Tabela 1 sãoapresentados os resultados médios obtidos na produtividade da cana-de-açúcar em 
função da aplicação de doses de nitrogênio por fertirrigação nas três variedades estudadas.Os valores 
alcançados no experimento superam em muito a média nacional que segundo a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) em seu segundo Levantamento (agosto/2013) foi de 69,4 t ha-1 safra 2012/13 e 
estimada em 74,1 t ha-1 safra 2013/14. 

Tabela 1. Produtividade da cana-planta, toneladas por hectare(t ha-1), em função das doses de nitrogênio 
aplicadas por fertirrigação nas variedades RB 966928, RB 965902 e RB 855453.

Supera também a média de produtividade do estado de São Paulo 74,8 t ha-1 safra 2012/13 e estimada 
em 80,5 t ha-1 safra 2013/14 e ao rendimento médio da cana-de-açúcar no Brasil no 1º corte (Figura 3) 
nas safras de 2007/08 a 2011/12 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2012)

Observa-se na Figura 4 que a variedade RB 966928 com a dosagem de 90 kg ha-1 de nitrogênio 
foi o tratamento que apresentou maior produtividade média (317,0 kg ha-1), aparentemente, 
significativamente superior aos demais tratamentos. A RB 966928 só não se sobrepôs, em relação ao 
rendimento médio, na dosagem de 120 kg ha-1, superada pela RB 855453 (284,4 kg ha-1), valor não 
discrepante da RB 966928 (276,2 kg ha-1). 

Figura 3. Rendimento médio da cana-de-açúcar no Brasil no 1º corte – Safras 2007/08 a 2011/12.
Fonte:Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2012).
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Figura 4. Produtividade média da cana-planta, em toneladas por hectare (t ha-1), em função das doses 
de nitrogênio aplicadas por fertirrigação nas variedades RB 966928, RB 965902 e RB 855453.

Fato que merece ser destacado é a não influência da adubação nitrogenada na RB 965902, pois a 
testemunha, com 257,8 kg ha-1, foi o tratamento que apresentou maior produtividade média para essa 
variedade.

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a variedade RB 966928 com aplicação de 90 kg ha-1 de nitrogênio foi o tratamento que 
melhor se desenvolveu nesse ensaio. A adubação nitrogenada não influenciou na produção da variedade 
RB 965902.

Para se obter resultados mais confiáveis é necessário efetuar uma análise estatística mais avançada, não 
somente a realização da análise por meio da estatística básica.
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