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RESUMO 

 

A mangabeira (Hancornia speciosa, Gomes) é uma espécie frutífera silvestre do Brasil, e que tem sua 

área de ocorrência em quase todo país, sendo exceção a região Sul. A sua maior ocorrência se 

concentra na região litorânea dos tabuleiros costeiros do Nordeste, onde se encontram grandes 

pomares nativos, e que tem a sua exploração em grande parte de forma extrativista. Na Paraíba, essa 

frutífera é encontrada em estado nativo, assim como, em pomares tecnificados em municípios do 

litoral. Contudo, é uma cultura que sofre pela erosão genética causada pelo crescimento do 

monocultivo da cana de açúcar, e a urbanização da região litorânea. O objetivo desse trabalho foi a de 

mensurar e comparar as características biométricas de mangabeira nativas e as cultiváveis no 

município de Pitimbú. Nos pomares (nativo e cultivado) foram selecionadas, aleatoriamente, 10 

plantas de cada em franca produção, perfeito estado fitossanitário, e bem representativa da área em 

estudo. Utilizando-se uma trena, realizaram-se mensurações em: altura das plantas (m), diâmetro da 

copa (m) e diâmetro do caule (m) a 10 cm do solo, sendo estas as variáveis analisadas. Obteram 

intervalos de 3,60 m e 7,00 m para o pomar nativo, e, de 4,30m a 5,70m para o pomar cultivado. Para 

o diâmetro da copa, foram entre 5,78m a 11,45m para o pomar nativo e, de 5,80m a 10,90m para o 

pomar cultivado; no diâmetro do caule, as variações foram 0,55m à 0,95m para o pomar nativo, e, de 

0,55 a 0,92m para o pomar cultivado. As alturas de planta no pomar nativo tiveram diferenças 

significativas, entretanto, no pomar cultivado as diferenças de alturas foram insignificantes. Os 

diâmetros de copa e diâmetros de caule não tiveram diferenças significativas entre os pomares nativo 

e cultivado. Conclui-se que as diferenças entre os parâmetros estudados nos dois pomares são maiores 

no pomar nativo. 

 

Palavras-chave: Hancornia speciosa, mangabeira, tabuleiros costeiros, fruta silvestre. 
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RESUMO 

 

Introdução: Diversas fontes renováveis servem como matéria-prima para produção de filmes 

biodegradáveis, tais como: amido, celulose, quitosana e etc. Biofilme esse utilizado para o aumento 

da vida útil dos alimentos, principalmente frutas in natura, bem como conferir outros atrativos, como: 

brilho e reduzir a taxa de respiração, pois com essa taxa elevada para matéria vegetal o qual produz 

gás etileno que tende a permitir estádio de maturação e logo após a senescência de forma rápida. 

Objetivo: Relatar uma experiência vivenciada para determinar as diferentes concentrações na 

produção de recobrimentos biodegradáveis, a base de fécula de mandioca mais glicerol, nos frutos de 

laranja e mamão, através do método de Casting, permitindo que o consumidor adquira produtos de 

melhor qualidade e reduza as percas na cadeia de produção e reduzir os danos ambientais, causados 

pela utilização de plásticos. Metodologia: O trabalho foi conduzido no laboratório de química do CCA 

(Centro de Ciências Agrárias) - UFPB, por meio de experimento exploratório, investigativo e 

qualitativo. As frutas utilizadas foram mamão (Carica papaya) e laranja (Citrus cinensis). Às análises 

foram realizadas com quatro concentrações: de fécula da mandioca (amido), solução de hipoclorito 

mais glicerol a 0,5%, 1%,1,5% e 2%. Resultados: Obteve-se que, apenas três das concentrações 

testadas (0,5%, 1% e 1,5%) foi adequada para a produção de recobrimento nos vegetais utilizados, 

em relação a 2% que foi descartada devido ao seu estado bastante consistente, podendo influenciar 

na taxa de respiração fruto e tornando-o em estádio indesejado. Conclusão: Evidenciou-se que, da 

perspectiva dos aspectos da pós colheita, as concentrações que atendem a necessidade da conservação 

tanto das laranjas quanto do mamão, tendo como benefício não só substituição do plástico pelo filme 

biodegradável, diminuindo o tempo de degradação no ambiente, como também, servir como barreira 

semipermeável de modo a reduzir a umidade, consequentemente, diminuir portas para 

microrganismos. 

 

Palavras-Chave: Biofilmes, Amidos, Rápida Degradação, Fonte Renovável. 
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RESUMO 

 

Introdução: As previsões atuais para manutenção de um ambiente sustentável são relativamente 

sombrias, graças ao aumento de problemas associados às queimadas e a poluição. Apesar do principal 

argumento para o desmatamento ser a necessidade de terras para produção rural, a queimada massiva 

de biomas pode trazer consequências para a agricultura e consequentemente para a produção de 

alimentos, pois acarretam em alterações climáticas que culminam no aquecimento global, dentre 

outras consequências gravíssimas. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi refletir sobre as principais 

causas das mudanças climáticas e seus impactos no meio ambiente e recursos naturais diante das 

mudanças climáticas. Metodologia: O método utilizado foi uma análise crítica sobre o tema, na forma 

de um estudo teórico- reflexivo, de perspectiva dialética, embasada na pesquisa bibliográfica. 

Resultados: A partir desta pesquisa observou-se que as mudanças climáticas podem ter causas 

naturais e antrópicas, estas, principalmente ligadas à indústria e ao desmatamento para transformação 

em sistemas agrícolas. As queimadas liberam CO2 para atmosfera, contribuindo com o aquecimento 

do planeta. Alterações climáticas também afetam a agricultura, gerando transtornos econômicos 

principalmente para países em desenvolvimento que geralmente são dependentes da atividade rural, 

seja ela de subsistência ou base da economia. Esses impactos vêm em forma de seca, chuvas fortes 

ou até mesmo no aumento de pragas e doenças. Conclusões: Por fim, concluímos que as mudanças 

climáticas afetam o meio ambiente, diminuindo recursos naturais. As emissões de gases de efeito 

estufa, através de indústrias, queimadas e queima de combustíveis fósseis são os principais 

responsáveis, sendo necessário priorizar a diminuição do desmatamento, bem como mudanças de 

hábitos da sociedade atual. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento e implantação de políticas 

públicas capazes de lidar com esta realidade humana atual, principalmente frente a uma maior 

demanda na produção de alimentos, aliada a mitigação dos efeitos causados pelas mudanças 

climáticas no meio ambiente. 

 

Palavras-Chave: Meio Ambiente, Mudanças Climáticas, Recursos Naturais, Política Ambiental. 

___________________________ 
 
1Graduando de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Agrometeorologia, jorginhoirineu23@gmail.com; 

2Graduando de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Agrometeorologia, jairmoraesneto@yahoo.com.br; 

3Graduando de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Agrometeorologia, mauricioagronil@hotmail.com; 
4Graduando de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Agrometeorologia, genilson.alves80@gmail.com;  

5Graduando de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Agrometeorologia, 
6Docente do curso de Agronomia das Faculdades Nova Esperança, Doutor em Agronomia-Ciência do Solo, 

Agrometeorologia, fredsffernando@hotmail.com. 

  

mailto:jorginhoirineu23@gmail.com
mailto:jairmoraesneto@yahoo.com.br
mailto:mauricioagronil@hotmail.com
mailto:genilson.alves80@gmail.com
mailto:fredsffernando@hotmail.com


 

RELATO DE CASO: APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A ESPERANÇA É A 

ÚLTIMA QUE MORRE 

(Trabalho premiado) 

 

 

Vitória Luize Borges da Silva1 

Adilma Maria da Silva2 

Rodolfo Farias da Silva3 

Lucas Silva de Oliveira4 

Thyago Augusto Medeiros Lira5 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A educação ambiental nasceu com o objetivo de gerar uma consciência ecológica em 

cada ser humano, esse desenvolvimento sustentável deve está aliado a família e a escola, que por sua 

vez devem ser os iniciadores da educação para preservar o ambiente natural. Entretanto, no Brasil 

esse processo é paulatinamente lento, é necessária a implantação desse sistema realmente em escolas 

privadas e públicas. Objetivo: O projeto tem por  objetivo, à educação ambiental, visando o 

entendimento da entomologia e morfologia vegetal, de forma que os educandos possam vislumbrar e 

melhorar a agricultura local. Material e métodos: O projeto está sendo executado na Escola Cidadã 

Integral Técnico Renato Ribeiro Coutinho, localizada na Rua Manoel Guedes – Centro na cidade 

Alhandra- PB, e conduzido pela Faculdade Nova Esperança (FACENE/FAMENE), unidade João 

Pessoa- PB. Para a execução do projeto estão sendo realizadas aulas expositivas, dialogadas e 

práticas, atividades lúdicas, e palestras referente à entomologia e a morfologia vegetal, no qual são 

abordados temas como a introdução da morfologia vegetal, classificação das plantas (raiz, caule, 

folha, flor e fruto), a importância da entomologia, coleções entomológicas, biologia dos insetos, a 

sociedade e a compreensão sobre a entomologia. Resultados: Com a condução do projeto observa-

se a interdisciplinaridade entre as disciplinas (Biologia, Química, matemática, língua portuguesa, 

Geografia, Sociologia e História) que englobam a BNCC, Base técnica (Curso técnico em Segurança 

do Trabalho) que tem feito com que os educandos da ECIT Renato Ribeiro Coutinho, demonstrem 

melhor compreensão a respeito da morfologia vegetal e da entomologia, bem como habilidades em 

atividades práticas para a horta escola e a coleta de insetos (confecção de coleções entomológicas). 

Considerações finais: Os educandos têm aprimorado os conhecimentos a respeito da entomologia e 

morfologia vegetal, mostrando uma nova visão de mundo e consciência com o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental; Entomologia; Morfologia vegetal; Horta escola; Coleção 

entomológica. 
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RESUMO 

 

Introdução: O processo de identificação e classificação do solo inicia-se no campo, através de 

análises morfológicas do perfil. São observados os seguintes aspectos textura, cor, estrutura, 

consistência, espessura e transição dos horizontes, porosidade entre outros. Algumas dessas 

características acima traz inferências importantes para a agricultura, sendo um aspecto importante de 

se estudar antes da tomada de decisão. Objetivo: Identificar e classificar o solo localizado na Fazenda 

Escola da Faculdade Nova Esperança, Gramame, João Pessoa-PB, e indicar possíveis problemas ou 

benefícios para agricultura. Metodologia ou Material e métodos: Para a realização da classificação 

morfológica foi necessário abrir uma trincheira (1,20 m x 1,50 m x 2,00 m), em uma área de intensa 

atividade agrícola, depois de aberta foi analisado as demais características morfológicas: 

granulometria (textura), cor (úmida e seca), estrutura, consistência (seca, úmida, molhada), espessura, 

transição entre horizontes, porosidade (macro) e quantidade de raízes. Alguns dos itens anteriores 

foram também quantificados (estimativa), como no caso da granulometria, quantidade de poros e 

quantidade de raízes, os dados no campo foram anotados em planilhas e depois transformados em 

tabelas Resultados (parciais ou concluído): O solo da Fazenda Escola Nova Esperança foi 

classificado segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos em ARGISSOLO AMARELO 

Distrófico típico, textura média/argilosa, A fraco, fase floresta tropical Perúmida, relevo suave 

ondulado, foi visto cinco horizontes : Ap, AB, BA, Bt, Bt2, onde no Bt encontrado mosqueado através 

da oxidação por ter muita argila acumulada dificultando a drenagem nesse horizonte, também foram 

encontrados pontos de carvão no decorrer do perfil e presença de raízes ao longo dos horizontes Ap 

e AB. Conclusões ou considerações finais: Esse estudo evidencia o quanto é importante fazer 

identificação morfológica de um solo para saber qual o melhor manejo, cultura a ser plantada no 

determinado solo e vários outros aspectos importantes para o conhecimento e sua caracterização. 

 

Palavras-chave: Pedologia, Morfologia do solo, Agricultura. 

_________________________________ 
 
1Acadêmico no curso de Agronomia da faculdade Nova Esperança (daysemaciel30@gmail.com); 
2Acadêmico no curso de Agronomia da Faculdade Nova Esperança. E-mail: micaelcavalcanti16@gmail.com; 
3Acadêmico no curso de Agronomia da Faculdade Nova Esperança (henriqueduarte762@gmail.com); 
4Acadêmico no curso de Agronomia da Faculdade Nova Esperança (samueljs2008@gmail.com); 
5Professor e orientador (kennedynj@hotmail.com). 

  



 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA FUSARIOSE (Fusarium subglutinans) EM ABACAXI NO 

MUNICIPIO DE ITAPOROROCA - PB 

 

 

Rodolfo Farias da Silva1 

Adilma Maria da Silva2 

Leandro Carvalho Coutinho3 

Jardenia Maria Pereira da Silva4 

 Thyago Augusto Medeiros Lira5 

Maria Denise Leite Ferreira6 

 

 

RESUMO 

 

Introdução Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Paraíba é o 

segundo maior estado produtor de abacaxi, tendo destaque na cadeia de produção o município de 

Itapororoca-PB. A principal variedade cultivada em Itapororoca-PB é a Pérola (Ananas comusus) que 

é bastante aceita no mercado brasileiro pelo sabor adocicado e pouca acidez. Porém a variedade pérola 

é bastante susceptível a fusariose (Fusarium subglutinans) que é uma das principais pragas 

causadoras de danos econômicos aos produtores. Objetivo: O trabalho teve por objetivo realizar um 

levantamento relacionado ao princípio ativo dos fungicidas utilizados pelos produtores no município 

de Itapororoca-PB, para prevenção e controle da fusariose. Metodologia: O trabalho foi realizado no 

município de Itapororoca-PB, que possui clima classificado como Aw segundo a Köppen e Geiger, 

com temperatura média anual de 25.5 °C e média anual de pluviosidade de 1121 mm. Para a condução 

do estudo foi realizada uma pesquisa em loco com as principais lojas de produtos agropecuários do 

município de Itapororoca-PB, tendo um total de 3 lojas agropecuárias. Resultados: Os resultados 

evidenciaram que para a prevenção e controle da Fusariose ou Podridão-por-Fusarium, dentre os 17 

produtos indicados pelo AGROFIT 2019, os principais produtos utilizados possuem o princípio ativo 

da tebuconazol (triazol) e trifloxistrobina (estrobilurina), os quais são caracterizados por serem 

Fungicida mesostêmico e sistêmico que atuam na formação do ergosterol, que é um importante lipídio 

fúngico para a formação da membrana das células conclusão: Os princípios ativos tebuconazol e 

trifloxistrodina são os mais procurados no município de Itapororoca-PB, para prevenção e controle 

da fusariose. Entretanto, a utilização contínua podem gerar resistência, diminuindo a eficiência dos 

produtos com esse princípio ativo. 
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RESUMO 

 

Minhocário é um sistema que consiste na criação de minhocas sob condições controladas com a 

finalidade de obter composto ou húmus através da degradação de produtos orgânicos, denominando-

se de vermicompostagem. As Faculdades Nova Esperança contam com uma Fazenda Escola que 

cultiva produtos orgânicos e utiliza esterco bovino como fonte de adubo. Diante disso, o presente 

trabalho visa propor e explanar as vantagens da implantação de um minhocário na instituição. Para a 

montagem do minhocário, serão dispostos três recipientes (de madeira, plástico, barro ou outro 

material adequado) seguros, para evitar vazamento, e de tamanhos iguais entre si e sobrepostos. Os 

primeiro e segundo recipientes estarão preenchidos com terra e deverão possuir furos em suas partes 

inferiores para possibilitar o deslocamento das minhocas e o escorrimento do chorume para o terceiro 

recipiente. Recomenda-se a utilização de minhocas do tipo "californiana", por apresentar grande 

poder degradador em um curto espaço de tempo e possuir rápida reprodução. Após o preenchimento 

completo dos dois primeiros recipientes, é necessário deixar as minhocas agirem e (após alguns 

meses, dependendo do tamanho do minhocário) obter o húmus. Esse sistema, além de produzir adubo 

natural para o cultivo da fazenda escola, também reduz a quantidade de resíduos orgânicos que venha 

ser descartados do restaurante, evitando também o gasto com a obtenção de esterco. A construção de 

um minhocário se configura como uma estratégia benéfica para a redução de resíduos além do 

fornecimento de adubo para o sistema orgânico da fazenda-escola. Conclui- se que a implantação 

desse sistema de compostagem pode diminuir custos com adubo e incentivar a prática aproveitamento 

de resíduos orgânicos. 
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RESUMO 

 

Introdução: Agricultura familiar produz mais de 75% da alimentação mundial. No entanto é um 

setor que enfrenta algumas dificuldades, quando se trata principalmente do controle de insetos-praga, 

uma vez que a utilização de produtos químicos torna-se onerosa e acarreta problemas ambientais. Em 

contrapartida, muitos produtores não têm ciência do uso de óleos e extratos vegetais como técnica 

alternativa aos produtos sintéticos, uma vez que são eficientes, seletivos a inimigos naturais, além de 

ter baixo custo e ser de fácil aquisição. Objetivo: Diante disto, o objetivo deste trabalho foi mostrar 

pontos sobre o uso de óleos e extratos vegetais como alternativa no controle de insetos-praga na 

agricultura familiar. Resultados e discursões: Óleos e extratos vegetais são produtos extraídos de 

plantas, que apresentam compostos orgânicos de natureza diversa em sua constituição, e podem 

produzir efeitos repelente, deterrente e inseticida. Há uma grande importância desses produtos como 

controle alternativo em pequenas áreas de cultivo agregando grande potencial de produção a 

agricultura familiar. Esses produtos vegetais são reportados na literatura como alternância aos 

agroquímicos, por se mostrarem eficaz no controle de pragas em hortaliças e frutíferas. Em suas 

pesquisas alguns autores mensuram as dosagens adequadas aplicadas, relatam o efeito letal sobre os 

insetos indesejáveis e constatam a eficiência desses produtos na seletividade aos inimigos naturais. 

Entretanto, o conhecimento acerca desses resultados promissores, não alcança os produtores 

familiares que perecem com a prática rústica e ausência de suporte técnico no combate as pragas. 

Conclusão: Conclui-se que os óleos e extratos vegetais exibem grande potencial no combate a pragas, 

contudo se faz necessário o repasse desses estudos aos agricultores familiares e incentivá-los na sua 

utilização. 
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RESUMO 

 

Introdução: A comercialização das frutas destinadas ao consumo nos mercados, internos e externos, 

baseia-se na qualidade das frutas. A qualidade na produção de frutas é tão ou até mais importante que 

a produção em quantidade, e essa qualidade pode ser determinada por parâmetros físicos e/ou físico-

químicos. Características como o tamanho do fruto, além de um grupo de três características inter-

relacionadas são empregadas para medir a aceitação do consumidor: mudança de cor, relação sólidos 

solúveis e acidez titulável. Objetivo: Com base nisso, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

qualidade pós colheita das frutas tropicais tangerina, banana, goiaba e abacaxi, através de índices 

físicos e físico-químicos. Metodologia: O trabalho foi conduzido no laboratório de bioquímica das 

Faculdades Nova Esperança, unidade João Pessoa – PB, por meio de experimentos realizados com 

caráter exploratório, investigativo, qualitativo e quantitativo. As frutas para a realização deste 

trabalho foram adquiridas em comercio local, provenientes de produtores do estado da Paraíba. As 

frutas estudadas foram abacaxi (Ananas comosus), goiaba (Psidium guajava), tangerina (Citrus 

reticulata) e banana (Musa spp.). As análises físicas das frutas foram obtidas mediante massa (g); os 

diâmetros, transversal e longitudinal (cm). Resultados: Obteve-se que a banana possui uma 

concentração maior de sólidos solúveis de 25% em comparação as demais. Em relação ao pH, a 

tangerina obteve uma acidez de 3% a 3,5% menor que as demais, ou seja, é o fruto mais ácido. 

Considerações finais: Os resultados obtidos indicaram que, do ponto de vista físico- químico, o 

abacaxi, goiaba, tangerina e banana apresentaram valores de °Brix que atenderam a legislação que 

regulamenta o mínimo de 11°Brix, 7°brix, 10°Brix e 18°Brix respectivamente. 
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RESUMO 

 

Introdução: A umbu-cajazeira (Spondias sp.) é um híbrido natural entre o umbuzeiro (Spondias 

tuberosa) e a cajazeira (Spondias mombin), sendo uma frutífera ainda em domesticação. Apesar da 

importância econômica de algumas espécies na produção de frutos, há carência de pesquisas visando 

à geração de tecnologias que permitam a exploração racional em cultivos comerciais, a começar pela 

seleção de matrizes produtivas cujos frutos possuam características desejáveis para consumo na forma 

fresca e para indústria. Objetivo: Analisar as características físicas e físico-químicas do umbu-cajá 

oriundos da Central de Distribuição da cidade de João pessoa-PB. Metodologia: Os frutos foram 

selecionados quanto a uniformidade de colocação, apresentando-se no estádio de maturação 

completamente amarelo. As avaliações ocorreram no laboratório de bioquímica das Faculdades Nova 

Esperança. Foram realizadas as avaliações físicas com 55 frutos para as variáveis comprimento, 

diâmetro e peso. Após isso, a polpa foi extraída com o auxílio de processador para aferição de pH, 

sólido solúvel e acidez titulável. Resultados:  Para comprimento e diâmetro foram respectivamente 

2.98 ± 0.21 e 2.66 ± 0.24 cm, e quanto ao pH, sólidos solúveis e acidez titulável foram 2.86 ± 0.48, 

10.06 ± 0.05º Brix e 4.11 ± 0.97 g/100g. A relação SS/AT foi de 10,37, devido principalmente pelo 

baixo teor de SS. Conclusão: Todas as variáveis estudadas, foram comparadas com os valores de 

referência normatizados pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) e os 

mesmos encontram-se dentro dos padrões exigidos para valores mínimos estabelecidos para cultura 

da cajazeira, demostrando ser uma cultura com grande potencial para o mercado de frutas in natura, 

bem como para a agroindústria na região. 
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RESUMO 

 

 Frutas tropicais são cultivadas em regiões de alta temperatura, apresentando uma 

biodiversidade de cultivares de frutas, possuindo características únicas expressas na aparência e sabor 

e, às vezes, em seu hábito de crescimento. Essas propriedades são frequentemente acompanhadas de 

benefícios nutricionais que a tornam atraente como fonte natural de neutracêuticos. Assim, objetivou-

se com esta pesquisa analisar as características físicas e físico- químicas das seguintes frutas: mamão 

(Carica papaya), laranja (Citrus x Sinensis), manga (Mangifera indica) e caju (Anacardium 

occidentale). As avaliações aconteceu no laboratório de bioquímica das Faculdades Nova Esperança. 

Foram realizadas as avaliações físicas com 10 mamões, 15 laranjas, 10 mangas e 15 cajus. As 

variáveis físicas foram comprimento, diâmetro e peso e as variáveis físico-químicas pH, Brix e Acidez 

titulável e relação SS/AT. Os resultados médios encontrados nesta analise para sólidos solúveis da 

manga, caju, mamão e laranja foram, respectivamente, 16,3 – 13,0 – 10,0 e 9,6; para o pH foram 

3,6 –   4,4 –   5,3 e 4,2; para comprimento foram 10,8 – 5,1 – 13,1 e 7,2; para o diâmetro obteve-se 

6,5 – 4,8 – 8,5 – 7,2; e para peso 222,4 – 223,6 – 224,4 e 222,3. Diante dos dados colhidos observa-

se que os mesmos encontram-se dentro dos padrões exigidos para valores mínimos a manga foi a que 

possuiu um Brix mais elevado com 16%. Em relação à acidez temos a manga com maior teor 1,02%. 

Com relação ao diâmetro o mamão obteve a maior média 8,5 cm. No comprimento temos o mamão 

sendo o maior com a média de 13,06 cm. No peso, o mamão obteve maior resultado 224,48 g. De 

acordo com os dados coletados e analisados compreende-se que o fator tamanho, espessura, maturação 

e acidez influenciam significativamente na qualidade da fruta, deste modo destacando-se aquelas que 

possuem coloração mais amareladas, de maior espessura e tamanho diferenciado das demais frutas 

comercializadas. 
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RESUMO 

 

Introdução: A goiabeira (Psidium gu ajava L.) é nativa da América do sul, foi levada por navegantes 

para as demais regiões tropicais. A goiabeira ocupa lugar de destaque entre as frutas brasileiras, por 

ter alto valor nutritivo e também ser utilizada em indústrias na fabricação de polpas ,sucos, geleias 

entre outros produtos. Dentre as diversas culturas, a da goiaba também sofre diversos problemas 

fitossanitários, como perdas por doenças e ataques de pragas. O processo de produção pode ser 

acelerado com uma utilização consciente e acompanhada por um agrônomo,de defensivos agrícolas, 

visando a eficiência no combate de pragas, facilitando a comercialização da fruta de maneira racional. 

Objetivos: Relatar informações individuais dos principais tipos de defensivos agrícolas usados na 

cultura da goiaba, destacando-se suas características, como composição química, formas de 

armazenamento, manejo, riscos à saúde. Incentivando o uso correto e racional dos produtos químicos 

usados nas lavouras de goiaba. Métodologia: Neste estudo foi realizada uma revisão bibliográfica 

integrativa a partir de consultas ao site Agrolink, e artigos disponíveis no portal da Embrapa a respeito 

de agroquímicos eficazes e que atuam no cultivo da goiabeira. Resultados e discussão: Dentre os 

tipos de defensivos agrícolas utilizados no pomar de goiabas, podemos elencar: provador 200 sc 

(Imidacloprido) possui funcionalidade no uso do combate contra o psilídeo (Triozoida limbata). 

Amistar TOP (Azoxystrobin) apresenta atuação contra o fungo Puccinia. Fulicur 200 EC 

(Tebuconazole) tem sua classe agronômica caracterizada como fungicida, sendo também usado no 

combate do fungo Puccinia psidii. Nativo (Trifloxistrobina; Tebuconazol) atuando no combate de 

fungos como Colletotrichum gloeosporioides. Oberon (Espiromesifeno) apresenta caráter inseticida, 

atuando mais como um acaricida, em combate com o ácaro branco (Polyphagotarsonemus latus). 

Recop (Oxicloreto de cobre) utilizado em combate a goiaba ferruge (Puccinia psidii). Conclusão: 

Nesta pesquisa evidenciamos os principais agrotóxicos usados na cultura da goiaba, e demonstramos 

que estes sendo utilizados de forma adequada, desencadeiam efeitos positivos na lavoura, caso não, 

podem trazer malefícios ao agricultor por apresentarem efeitos tóxicos como: corrosivo, inflamável, 

entre outros. Portanto, é importante incentivar pesquisas no desenvolvimento para uma maior 

produção dos frutos da goiabeira, fazendo o uso consciente de agrotóxicos e com a orientação de um 

profissional. 
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RESUMO 

 

 O Geoprocessamento consiste no conjunto de técnicas ligadas a informação geográfica, com 

objetivo de realizar a coleta, armazenamento, processamento, análise e representação de dados 

espaciais, isto é, com posição geográfica. Seu uso envolve conhecimentos das áreas de computação, 

geografia e estatística, auxiliando na rapidez e eficiência da análise de recursos naturais, transporte, 

comunicações, energia, planejamento urbano, rural e ambiental, entre outros aspectos. No uso do 

Geoprocessamento, se faz necessário a aplicação de algumas técnicas tanto na coleta de dados, quanto 

no processamento e armazenamento das informações, sendo elas: a topografia, cartografia, 

aerofotogrametria, sensoriamento remoto, sistema de informação geográfica (SIG) e sistema de 

posicionamento global por satélite (GNSS). Nas ciências agrárias o geoprocessamento pode ser 

utilizado no planejamento agropecuário, estocagem e escoamento da produção agrícola, classificação 

de solos e vegetação, gerenciamento de bacias hidrográficas, planejamento de barragens, 

cadastramento de propriedades rurais, levantamento topográfico e planimétricos e mapeamento do 

uso da terra. Nesta última aplicação, o geoprocessamento se mostrou muito eficiente quanto ao 

detalhamento de propriedades rurais, principalmente com o uso de softwares de SIG e a 

disponibilidade de imagens de satélite pelo programa Google Earth. Esse programa possibilita a 

obtenção de uma série temporal de imagens, o qual permite uma análise mais aprofundada das 

alterações ocorridas nas áreas de estudo. É possível através das técnicas de geoprocessamento, 

realizar o mapeamento do uso e ocupação do solo, classificando as propriedades em áreas construídas, 

áreas verdes, recursos hídricos e solo exposto. Tal aplicação permite uma avaliação contínua através 

de informações qualitativas e quantitativas, da análise espacial das alterações no uso e cobertura do 

solo, por meio de técnicas de geoprocessamento, trazem para o produtor rural um instrumento de 

monitoramento, gestão e planejamento do uso correto da terra. 

 

Palavras-chave: Posição geográfica. Uso da terra. Google Earth. Imagens de satélite. 
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RESUMO 

 

 A aceroleira é uma planta rústica que se desenvolvem bem em clima tropical, sendo 

amplamente cultivada na região Nordeste do Brasil. O clima influência diretamente a produção da 

acerola por meio da temperatura, umidade relativa, precipitação e radiação solar, tais fatores climáticos 

interferem diretamente no crescimento e desenvolvimento das plantas e qualidade dos frutos. No 

entanto esse clima também é favorável para ocorrência de problemas fitossanitários. Neste contexto, 

o objetivo da pesquisa foi realizar um levantamento dos insetos associados à cultura da aceroleira no 

Vale do Mamanguape, PB. A coleta dos insetos foram realizadas em um pomar de aceroleira na 

fazenda Formigueiro, município de Itapororoca, PB. Utilizou-se armadilhas ativas e passivas, e os 

insetos coletados foram acondicionados e identificados em laboratório, a nível de ordem, família e 

gênero através das chaves de classificação. Registrou-se insetos benéficos e pragas, no total foram 

identificadas oito ordens, distribuídas em dezesseis famílias: Coreidae, Pentatomidae, Scutelleridae, 

Aphididae, Chrysopidae, Formicidae, Apidae, Braconidae, Vespidae, Chrysomelidae, Coccinellidae, 

Tephritidae, Gryllidae, Acridoidea, Noctuidae, Libellulidae. Identificou-se as espécies Leptoglossus 

zonatus, L. gonagra, Crinocerus sanctus, Leptoglossus sp., Nezara viridula, Pachycoris torridus, 

Toxoptera citricidus, Crysopa sp., Atta ssp., Trigona ssp., Apis ssp., Doryctobracon ssp., Polistes sp., 

Diabrotiica speciosa, Cerotoma sp., Cycloneda sanguinea, Ceratitis capitata, Anastrepha spp., 

Drosophila spp., Gryllus sp., Abracris sp., Pyralidae sp., Spodoptera ssp., Helicoverpa spp., 

Miathyria sp. O inseto mais presente na área foi o L. zonatus, esse percevejo causa danos irreparáveis 

nas folhas e frutos, comprometendo significativamente a produção da cultura. O levantamento 

populacional facilita a tomada de decisão quanto o manejo de insetos na cultura. 

 

Palavras-chave: Leptoglossus zonatus, Manejo integrado de pragas, Sustentabilidade. 
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RESUMO 

 

Introdução: O Brasil é um produtor de culturas bastante diversificada, e após a colheita até chegar 

na mesa do consumidor, são desperdiçados anualmente, aproximadamente 57,41% de matéria 

orgânica (frutas, verduras e outros resíduos secos e úmidos) que são descartados de forma incorreta, 

originando problemas urbanos. Dessa forma para minimizar os efeitos causados pelo desperdício 

alimentar, têm sido realizado a técnica de compostagem que consiste no processo aeróbico 

desenvolvido pela população de microorganismos. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo 

abordar o processo de compostagem urbana para a produção de adubo. Material e métodos: O 

trabalho foi realizado na Faculdades Nova Esperança (FACENE/FAMENE), unidade João Pessoa – 

PB, e a consulta bibliográfica (tese, artigos e livros) constituiu a base material e a metodológica deste 

trabalho. Resultados: Foi evidenciado que a para a compostagem alguns cuidados deve ser 

observado, tais como a aeração, temperatura, umidade, relação C e N, tamanho das leiras e tamanho 

do composto. Ressalta-se que para a produção de composto, utiliza-se partes orgânicas do lixo 

doméstico, resíduos industriais, restos vegetais e esterco de animais. Os quais são separados e os 

resíduos misturados em pequenas partículas, empilhando-as em forma de cone. Destaca-se que 

segundo estudos é aconselhado revira a pilha do composto durante cada 3 dias em temperaturas 

elevadas, em que deve observar o odor, a proliferação de vetores e a produção de chorume. O processo 

de compostagem é finalizado com o teste manual em temperatura em média de 35o C, em que é 

observado o cheiro característico, a coloração escura e o tamanho das partículas. Conclusões: O 

processo da compostagem quando feito da forma correta, origina o adubo orgânico que pode ser 

aplicado na horticultura, recuperação de solos, projetos paisagísticos e outros tipos de correção para 

o bom desenvolvimento do vegetal. 

 

Palavras-chave: Resíduos urbanos; Adubação orgânica; Agroecologia; Produção orgânica. 
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RESUMO 

 

 Ao longo das décadas, o uso do biodiesel em motores de ignição por compressão tem 

aumentado substancialmente, devido ao fato de ser originado de fontes renováveis e ser livre de 

enxofre, em contraste com o diesel fóssil. Com base no pressuposto, objetivo do trabalho foi abordar 

o cenário nacional atual do uso de biodiesel em motores ciclo diesel. O trabalho foi conduzido nas 

Faculdades Nova Esperança (FACENE/FAMENE), município de João Pessoa – PB, e a pesquisa foi 

realizada por caráter exploratório, investigativo e qualitativo, a qual as bases lógicas de pesquisa 

foram caracterizadas a partir de revisão de bibliografias. A pesquisa teve como coleta de dados a 

busca e seleção de documentos disponibilizados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), artigos 

conceituados de revistas internacionais e nacionais nos períodos que compreendem os anos de 2018 

a 2019. O resultado evidenciou  que o biodiesel B100, para que possa substituir total ou parcialmente 

o óleo diesel em motores ciclo diesel, deve atender as especificações físico-químicas determinadas 

pela ANP (Poder calorífico, Nº de cetano, viscosidade e etc.), pois as propriedades fluidodinâmicas 

do biodiesel, independentemente de sua origem, possuem características semelhantes aos do óleo 

diesel mineral, tornando não necessária qualquer adaptação ou regulagem no sistema de injeção dos 

motores. Atualmente percentual obrigatório do biodiesel (B100) misturado ao óleo diesel (B S10) 

comercializado ao consumidor final é de 10%, o que para o ano de 2018 acarretou demanda de 1 

bilhão de litros e consumo de 5,3 bilhões de litros, sobretudo essa demanda de biocombustíveis deve 

aumentar 175% entre 2018 e 2040. 

 

Palavras-chave: Biocombustível, RenovaBio, Físico-quimicas, Matriz energética, Óleo diesel. 
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RESUMO 

Resumo 

 O cajueiro Anacardium occidentale pertence à família Anacardiaceae e é considerado uma das 

culturas de maior importância socioeconômica para a região Nordeste do Brasil. O verdadeiro fruto 

da espécie é a parte conhecida como a castanha-do-caju, já a haste carnosa é o pseudofruto, ele pode ser 

amarelo, vermelho ou apresentar cor intermediária, sendo rico em vitamina C, cálcio, fósforo e ferro. 

No entanto, para produzir bons frutos e pseudofrutos é necessário protegê-los do ataque pragas. 

Dentre as principais pragas estão as moscas-das-frutas, que são dípteros que acometem várias 

frutíferas dentre elas o cajueiro, suas larvas se alimentam da polpa do fruto, provocando sua queda 

imatura ou tornando inviáveis para o consumo. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é verificar 

a eficiência de armadilhas alternativas no monitoramento de moscas-das-frutas em cajueiro. Utilizou-

se como armadilhas, garrafas do tipo PET com capacidade para 2L, transparentes. Para captura dos 

insetos realizou-se três furos equidistantes na parte superior da garrafa, e colocou-se 4 cm de suco de 

laranja. As garrafas foram dispostas na planta a uma altura de 1,5 m do solo. Capturou-se insetos das 

ordens Coleoptera e Lepidoptera, contudo a maioria dos insetos coletados nas armadilhas foram da 

ordem díptera, sendo estes pertencentes a família Tephritidae, o gênero Anastrepha e espécie Ceratitis 

capitata. O uso de armadilhas podem ser utilizadas para monitoramento e controle desses insetos, 

visto que é uma opção menos onerosa que outros tipos de controle, além de ser de fácil utilização e 

não deixa resíduos tóxicos aos frutos. Conclui-se que armadilhas do tipo caça-moscas são eficientes 

para monitoramento e captura de pragas do cajueiro. 
 

Palavras-chave: Família Tephritidae, Anastrepha, Ceratitis capitata. 
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RESUMO 

 
 Agrotóxico é um produto químico utilizado para controle, combate ou prevenção de doenças, 

podendo apresentar sinônimos como agroquímico ou defensivo agrícola, não alterando, assim, seu 

efeito. Com a autorização do governo em liberar produtos que eram proibidos, os pequenos 

produtores e trabalhadores ficam expostos aos riscos que estes podem acarretar, pois muitas vezes as 

recomendações da bula não são seguidas pela falta de orientação adequada, tornando o ambiente de 

trabalho um lugar com elevado risco de insalubridade. Diante disso, este trabalho objetiva discutir 

aspectos da Lei dos Agrotóxicos diante do atual contexto de liberação de novas fórmulas. Essa 

abordagem se torna extremamente relevante, necessitando de maior atenção para aumentar o alcance, 

fortalecendo a conscientização dos manipuladores de agroquímicos direta ou indiretamente. A partir 

de uma análise documental da Lei dos Agrotóxicos 7.802/1989 e na Norma Regulamentadora 31.8 

que fala dos agrotóxicos, adjuvantes e produtos afins, esclarece-se algumas diretrizes proibindo o 

manuseio por menores de 18 anos, maiores de 60 anos ou por gestante, essa última sendo afastado da 

atividade assim que for comprovada a gestação. Recomenda-se para o uso adequado desses produtos, 

seguir a bula e a legislação vigente sobre o assunto, devendo ser respeitada, caso contrário, a saúde 

de todos os seres vivos e a qualidade do meio ambiente pode ser comprometida, sobretudo a saúde 

humana. Um cuidado importante é a obrigatoriedade de se respeitar o intervalo de reentrada, visando 

barrar a circulação ou permanência de qualquer pessoa na área pulverizada até que esteja segura para 

se transitar. Outro aspecto é quanto à sinalização dos riscos ali presentes. Contudo, enfatiza-se que é 

de responsabilidade do empregador fornecer informações e equipamento de proteção individual aos 

seus trabalhadores, tentando assim reduzir ao máximo os acidentes nas áreas de cultivo. 

 

Palavras chave: Agronegócio, agroquímico, defensivos agrícola, NR 31, Lei 7.802. 
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RESUMO 

 

Introdução: O Brasil acumula grande experiência no uso de biocombustíveis, tendo grande destaque 

o programa Pro-álcool (1975) e o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (2004), que 

utiliza como fonte de matéria-prima a cana-de-açúcar (Pro-álcool) e gordura de origem animal ou 

vegetal (PNPB). Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar e abordar as principais fontes que 

podem contribuir para a produção de biodiesel no Brasil. Material e métodos: O trabalho foi 

conduzido na Faculdades Nova Esperança (FACENE/FAMENE), unidade João Pessoa – PB, e a 

pesquisa foi realizada por caráter exploratório, investigativo e qualitativo, a qual as bases lógicas de 

pesquisa foram caracterizadas a partir de revisão de bibliografias. A pesquisa teve como coleta de 

dados a busca e seleção de documentos disponibilizados pela ANP (Agência nacional do petróleo), 

artigos conceituados de revistas internacionais e nacionais. Resultados: Os resultados evidenciaram 

que o biodiesel tem como as principais fontes para a produção, gorduras de origem animal (Gordura 

bovina, gordura de frango e porco), gorduras de origem vegetal (soja, algodão, palma/dendê, 

colza/canola, amendoim, girassol, mamona, nabo-forrageiro e milho), óleo de fritura e outros 

materiais graxos. Ressalta-se que o percentual de contribuição de cada fonte varia em cada região 

brasileira (Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e que a maioria das fontes utilizadas na 

produção de biodiesel também são destinadas a alimentação humana e animal, dessa forma pesquisas 

que buscam novas fontes de material graxo é de grande valia uma vez que pode-se citar óleos de 

palmeiras (Babaçu, Buriti, Tucumã e etc.) para a produção e obtenção de biodiesel. Conclusão: O 

biodiesel pode ser originado de diversas fontes, no Brasil a fonte de maior contribuição é a soja e a 

gordura bovina. Para a produção de biodiesel, pode-se utilizar novas fontes de material graxo (Óleos 

de palmeiras - Babaçu, Buriti, Tucumã e etc). 

 

Palavras-Chave: Bioenergia, Óleo vegetal, Óleo de palmeiras, Biocombustíveis. 

__________________________________________ 
 

1Discente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, e-mail: Leandropoker14@gmail.com 
2Discente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, e-mail: solucaoenem@gmail.com.  
3Discente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, e-mail: m.jardenia.15@gmail.com  
4Discente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, e-mail: rodolfofarias13@outlook.com.  
5Discente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, e-mail: vitoria_ejd@hotmail.com. 
6Docente do curso de Agronomia na Faculdade FACENE, área de estudos: ciência do solo, bioenergia e mecanização 

agrícola, e-mail: thyagolira@hotmail.com. 

 

  

mailto:Leandropoker14@gmail.com
mailto:solucaoenem@gmail.com
mailto:m.jardenia.15@gmail.com
mailto:rodolfofarias13@outlook.com
mailto:vitoria_ejd@hotmail.com
mailto:thyagolira@hotmail.com


 

ANÁLISE DE QUALIDADE DAS FRUTAS TROPICAIS COMERCIALIZADAS NO 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

Thaíse Chaves de Santana1 
Roseli dos Santos Nascimento2 

Djanildo Francisco da Silva Júnior3 

Josenildo Laurentino Carneiro4 

Renato Lima Dantas5 

Joseane Silva de Oliveira6 

 

 

RESUMO 

 
Introdução: A Paraíba é um dos estados do Brasil que produz frutíferas de ótima qualidade, tendo 

grande importância na agricultura e comercialização para ser consumida in natura ou utilizadas no 

processo industrial para atender a demanda comercial do agronegócio. O clima e manejo adequado, 

são fatores indispensáveis para uma boa maturação das frutas tropicais. Objetivo: Realizar a análise 

para determinação das variáveis físicas e físico-químicas da qualidade de uva Isabel (Safari garden), 

acerola (Malpighia emarginata), maracujá (Passiflora edulis) e melão amarelo (Cucumis melo L.). 

Material e Métodos: Desta forma, avaliou-se o peso, comprimento e diâmetro, acidez titulável-AT, 

valores de pH e sólidos solúveis-SS. As avaliações aconteceram no laboratório de bioquímica das 

Faculdades Nova Esperança, onde foram selecionados aleatoriamente 30 uvas de seis cacho, 30 

acerolas, 15 melões e 10 maracujás para a obtenção dos dados, realizando-se a análise estatística 

descritiva. Resultados: Pode-se observar que o nível de palatabilidade (relação SS/AT) do melão foi 

máximo (67,2), enquanto a do maracujá foi mínimo (1,33). Entretanto, a acidez titulável do maracujá 

se mostrou elevado (7,5 g/100g), e do melão baixo (0,11 g/100g). Conclusão: As frutas 

comercializadas na Paraíba estão de acordo com o padrão de qualidade estabelecido pelo Ministério 

da Agricultura. 

 

Palavras-chave: parâmetros físico-químicos, maracujá, acerola, melão, uva. 
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RESUMO  

 

 Nas últimas duas décadas, a agricultura familiar vem passando cada vez mais por um processo 

complexo de construção. Atualmente 75% dos alimentos que abastecem a mesa dos brasileiros são 

provenientes da agricultura familiar. Nesse contexto, o manejo integrado de pragas (MIP) surge como 

uma opção mais eficiente, para as pequenas propriedades manter uma linha de produção mais 

sustentável e econômica. O trabalho tem como objetivo relatar como se encontra o cenário da 

agricultura familiar a partir da associação com o (MIP). A pesquisa foi realizada por caráter 

exploratório, investigativo e qualitativo, a qual as bases da pesquisa foram caracterizadas a partir de 

uma revisão bibliográfica. Como resultado, observou-se que o monitoramento, controle biológico, 

cultural, físico, comportamental, genético e varietal garantem ao produtor uma economia dos recursos 

produtivos, reduzindo o número de aplicações de inseticidas, e a demanda por mão-de-obra e 

equipamentos. Técnicas como essas preconizam o uso racional dos insumos poluentes e tem garantido 

cada vez mais ao pequeno produtor uma maior produtividade e a valorização de seus produtos no 

mercado. O uso do MIP traz novas possibilidades no controle de insetos e doenças, como por 

exemplo, a utilização de inseticidas botânicos, que são provenientes de extratos de plantas, ricos em 

substâncias com ação inseticida e/ou acaricida, de fácil aplicação e aquisição, além de não oferecer 

risco à saúde do homem e ao meio ambiente. Devido a tudo isso é notório os ganhos obtidos pela 

agricultura familiar, com o emprego de práticas produtivas e ecologicamente mais equilibradas 

oferecidas pelo MIP.  

 

Palavras-chave: MIP, Desenvolvimento sustentável, Amostragem e monitoramento de insetos.  

____________________________________ 
 
1Graduando em Agronomia nas Faculdades Nova Esperança FACENE: c.camilodias2047@gmail.com 
2Graduanda em Agronomia nas Faculdades Nova Esperança FACENE: m.jardenia.15@gmail.com  
3Graduanda em Agronomia nas Faculdades Nova Esperança FACENE: roselisana@gmail.com 
4Graduanda em Agronomia nas Faculdades Nova Esperança FACENE: thaysesantanafreitas@gmail.com  
5Doutora em Agronomia, docente nas Faculdades Nova Esperança FACENE: mileny.lopes67@gmail.com  

 

  

mailto:c.camilodias2047@gmail.com
mailto:m.jardenia.15@gmail.com
mailto:roselisana@gmail.com
mailto:thaysesantanafreitas@gmail.com


 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PRODUTIVO DA CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR 

NO BRASIL 

 

 

Samuel José da Silva1 

Henrique Duarte Lima2 

Maria Vitória Alves de S. R. Nascimento3 

Clóvis Camilo das Neves Neto4 

Renato Lima Dantas5 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: A produção de cana de açúcar (Saccharum officinarum L.) no Brasil tem grande 

importância econômica. Foi introduzida no Brasil em 1532 tendo, porém, seus primeiros registros de 

cultivo na região Nordeste, e posteriormente disseminada e cultivada em todas as outras regiões do 

país. Atualmente, o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar. Na última safra 2018/2019, 

obteve uma área colhida de 10.042.199 ha, atingindo uma produção de 746.828.157 toneladas, com 

uma produtividade média de 74,37 t/ha. Objetivo: Avaliar os dados da produção de cana de açúcar 

no Brasil nos últimos 30 anos. Metodologia: Foi realizado um estudo documental-retrospectivo a partir 

de dados obtidos do SIDRA/IBGE, sendo exploradas as variáveis de área colhida (ha), produção (t) 

e rendimento (t/ha). Os dados foram processados através de estatística descritiva, com média e desvio 

padrão. Resultados: Os cincos maiores estados produtores são: São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e Paraná, que juntos representam 89% da produção do país, com uma produtividade 

73,47 t/ha, bem acima da média das outras regiões produtoras do país, que somam 59,70 t/ha. Isso se 

deve às condições de clima, relevo e, principalmente, aos índices pluviométricos que tem muita 

influência, uma vez que, quanto maior for a precipitação aliada aos tratos culturais adequados e uso 

de novas tecnologias, melhor será o desenvolvimento da cultura e, consequentemente, o rendimento 

em TCH (toneladas/cana/hectare). Mesmo em condições adversas, o Nordeste tem sobressaído e 

sobrevivido a grandes estiagens e representa 6,50% da produção nacional, com uma produtividade 

média 56,04 t/ha, sendo a menor de todas. O Sudeste, por sua vez, com 77,44 t/ha possui o maior 

rendimento de todo país, representando 68,14%. Conclusão: Verificou-se que a produção de cana de 

açúcar no Brasil tem um peso economicamente muito grande e que graças a novos investimentos em 

tecnologias no setor tem mantido o país economicamente. 

 

Palavras-chave: Saccharum officinarum, Produção, Produtividade. 
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RESUMO 

 

Introdução: O Brasil é o maior produtor de cana de açúcar do mundo, com 746.828.157 toneladas 

colhidas na safra passada em 2018. Para manter tal produção, este setor utiliza intensivamente o uso 

de novas tecnologias, práticas agrícolas aliadas a insumos químicos, como  fertilizantes  e  agrotóxicos. 

A  extensa  área  de  colheita  no  Brasil  que  foi  de 10.042.199 hectares em 2018 proporcionou que 

o país continuasse também no topo com relação ao uso de agrotóxico sendo, o maior consumidor no 

mundo. O uso indiscriminado dos agrotóxicos pode desencadear processos de contaminação em todos 

os níveis da organização trófica, com consequências muitas vezes irreversíveis. A usina Central Olho 

D’água (COMVAP – Açúcar e Álcool Ltda. e a Giasa Ltda.) localizada na região da mata norte do 

estado da Paraíba, possui uma área de aproximadamente 21 mil hectares cultivada de cana de açúcar 

e atingiu o na última safra 2018/2019 o resultado recorde de 1.670.000 toneladas produzidas, com 

grande atuação na área social, investindo recursos na capacitação de seus colaboradores, no apoio a 

comunidade e na preservação do meio ambiente. Objetivos: Realizar um relato de caso sobre os 

principais agrotóxicos utilizados na usina Central Olho D’água. Metodologia: Trata-se de um relato 

de caso feito no mês de setembro-2019, autorizado pela empresa. A pesquisa buscou investigar os 

principais agrotóxicos utilizados na cana-de-açúcar da usina Central Olho D’água, localizada no 

município de Mucanga. Resultados e discussão: Dentre os principais produtos utilizados na usina 

podemos evidenciar: Metribuzin (1288594), Herbicida: 2 - Produto Altamente tóxico, II - Produto 

muito perigoso, não inflamável, não corrosivo, Suspensão Concentrada (SC), Seletivo, Pré-

emergência, Pós-emergência. 2,4 - D Amina (195), Herbicida: 1 - Produto Extremamente Tóxico, III 

- Produto perigoso, não inflamável, não corrosivo, Concentrado Solúvel (SL), Seletivo, Sistêmico. 

Sulfentrazone (7495), Herbicida, 2 - Produto Altamente tóxico, II - Produto muito perigoso, não 

inflamável, não corrosivo, Suspensão Concentrada (SC). Conclusão: Nesse estudo, destacamos quais 

os principais defensivos agrícolas usados na plantação de cana-de- açúcar da usina Central Olho 

D’água, destacando-se suas características, tais como composição química, riscos à saúde bem como 

incentivar o uso consciente de agrotóxicos com o auxílio de um profissional. 
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