
Elaborado por: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Siape 2150836); Erasto Gonçalves de 
Oliveira (Siape 2215754) e Francisco Raimundo Olegário de Sousa (Siape 2235304) 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DA 

FAZENDA 

EXPERIMENTAL PIROÁS 

(FEP) – IDR – ANO BASE 

2017 

 

 
 

 

  Fevereiro - 2018 



Elaborado por: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Siape 2150836); Erasto Gonçalves de 
Oliveira (Siape 2215754) e Francisco Raimundo Olegário de Sousa (Siape 2235304) 

INTRODUÇÃO 

 

A Fazenda Experimental Piroás (FEP), pertencente à Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), foi adquirida em 08 de agosto de 

2012. A mesma possui efetivamente 28,2 ha, localiza-se à 17 km do Campus da 

Liberdade, na localidade de Piroás, distrito de Barra Nova, possuindo as seguintes 

coordenadas geográficas: 4º 9’19.39’’S e 38º 47’41.48’’O.  

O principal objetivo da FEP é proporcionar a realização das aulas de Práticas 

Agrícolas (P.A), disciplina inserida no PPC na qual permite o contato/vivência dos 

discentes do curso de Agronomia com o meio rural para aprendizagem “in loco”. Outros 

objetivos, de igual relevância são: desenvolvimento de projetos e pesquisas científicas; 

capacitações/treinamentos e exercer a extensão rural localmente, aproximando a 

assistência técnica à comunidade e lhes permitindo a aplicação de técnicas rurais para 

um bom desenvolvimento econômico-social. 

 

 

 

Figura 01: Vista aérea da delimitação da FEP, Redenção, Ceará. Fonte: Google Earth. 
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A FAZENDA EM NÚMEROS 

 

No ano de 2017, a equipe da FEP era composta por 24 pessoas na forma 

apresentada no Quadro 01. 

 

Quadro 01: Divisão pessoal da FEP. 

CARGO NOME(S) 

Gerente Prof. Ciro 

Engenheiro Agrônomo Lourenço 

Técnico Agrícola Erasto e Raimundo 

Auxiliar de serviços gerais Elenir, Elivânia e Kelly 

Funcionário de campo Magélio, Ivanildo, Ricardo, Wescley, 

Arailson, Eduardo, Irenilson e Mauro 

Vigilante Equipe rotativa mensal (08/mês) 

Motorista Seu Francisco 

 

As ferramentas são imprescindíveis em uma propriedade agrícola para que se 

possam exercer diversas atividades. As mesmas estão descritas em quantitativos no 

Quadro 02. 

 

 Quadro 02: Descrição das ferramentas existentes em uso na FEP
*
. 

NOME QUANTITATIVO 

Roçadeira manual pequena 02 

Carrinho de mão 17 

Pá 11 

Moedor de cana manual  01 

Conjunto moto-bomba 05 

Furadeira de bancada 01 

Furadeira manual 01 

Torno encaixador fixo 01 

Torno de bancada fixo 01 

Motoesmeril 01 
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Trado holandês 01 

Triturador 3 cv 01 

Colher de transplantio 17 

Trena 50 m fibra de vidro 03 

Trena 10 m fibra de vidro 02 

Ancinho 15 

Tesoura de poda 14 

Chibanca 04 

Rastelo 12 

Enxada 13 

“Boca de lobo” (cavadeira) 02 

Alavanca de vergalhão 02 

Enxadeco 16 

Sacho 08 

Marreta 02 

Pedra de amolar 01 

Machado 01 

Martelo  01 

Punção de ferro para cerca 01 

*
Quantidade total, independente do estado de conservação. 

 

- Número de arranjos florais fornecidos pela FEP para a Unilab no ano de 2017: 87. 

- Quantidade de mudas doadas pela FEP no ano de 2017: 425. 

- Precipitações pluviométricas ocorridas na FEP durante o ano de 2017: 1.576,33 mm. 

 

AS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

No ano de 2017 conduziram aulas de Práticas Agrícolas (P.A) na fazenda os 

seguintes professores (as): Susana e Andrezza; Silas, Ana Paula e Fernanda; que 

ministraram as disciplinas de P.A II e III, respectivamente. 

Dentre as diversas atividades realizadas em campo pelos discentes, destacaram-

se: identificação das condições edafo-climáticas importantes para o estabelecimento das 

culturas; noções gerais do funcionamento de um sistema de irrigação; preparo de área e 
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plantio de espécies utilizadas para adubação verde; manutenção do canavial; colheita de 

milho e feijão e aplicação prática do novo Código Florestal, baseando-se pelo Cadastro 

Ambiental Rural (CAR). 

 

ATIVIDADES GERAIS DA EQUIPE 

- Confecção de arranjos florais para atender as demandas dos setores da Unilab, 

como palestras, colações de grau etc. 

- Planejamento das atividades de campo semanais com a divisão de tarefas com 

equipe de funcionários, conforme a necessidade e importância de cada demanda. 

- Manutenção constante do acesso às áreas de plantio, didáticas, pesquisas, 

açudes, etc. da fazenda, para que possibilitemos um bom acesso. 

 - Apoio, tanto científico (através de nossa consultoria) como operacional (pela 

nossa equipe de campo), aos três pilares: ensino, pesquisa e extensão. 

- Controle administrativo da fazenda: almoxarifado (material de limpeza, 

escritório, etc.), entrada e saída de pessoas aos finais de semana e feriados, envio dos 

arranjos de flores à Unilab, solicitação de água mineral, solicitação e/ou cancelamento 

de refeições do R.U, empréstimos de equipamentos aos docentes, controle de 

pesquisa/projetos. 

- Solicitação e acompanhamento de serviços de manutenção física (realizados 

pela empresa terceirizada Daterra) quando há necessidade. 

- Controle diariamente de dados meteorológicos (evaporação e precipitação), 

realizando, ao final do ano, sua divulgação à comunidade (estudantes, professores e 

técnicos) da Unilab. 

- Elaboração de projetos (confecção da fossa séptica rural). 

- Organização e controle dos depósitos para armazenamento de insumos 

agrícolas. 

 

PROJETOS/PESQUISAS EM EXECUÇÃO NO ANO DE 2017
* 

* 
Os textos e dados apresentados abaixo são de inteira responsabilidade de seus autores.  

1. Título: Eficiência dos compostos orgânicos na absorção do nitrogênio e 

produção de sementes do girassol em déficit hídrico. 

Período: 18/08/2015 a 31/10/2017 
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Responsáveis: Fred Denílson Barbosa da Silva (Orientador), Maria Clarete Cardoso 

Ribeiro (Co-orientadora), Edmilson N'dami Lopes Cardoso (bolsista), Francisca 

Josilene Barbosa Carneiro (voluntária). 

Resumo: Geralmente, o cultivo de grandes culturas em sequeiro apresenta o período de 

deficiência hídrica. Tais condições alteram a disponibilidade de nutrientes no solo e 

absorção de nutrientes pelas plantas. O desenvolvimento é prejudicado devido a redução 

da área foliar e do crescimento do sistema radicial para manter o metabolismo celular da 

planta. Objetivou-se avaliar a eficiência das doses do composto orgânico na absorção de 

nitrogênio e produção de sementes do girassol em déficit hídrico. No primeiro 

experimento, o delineamento será em bloco ao acaso. A distribuição das parcelas será 

em parcelas divididas no espaço. Na parcela constarão as condições hídricas do cultivo: 

irrigação adequada e o déficit hídrico moderado durante todo o cultivo. Na subparcela 

constará as doses de 20, 35, 50, 75 e 90 kg ha-1 de N. Por último, o experimento 

constará de dois tratamentos adicionais. No primeiro terá o cultivo sem adição de 

composto orgânico em condições hídricas adequadas durante todo o cultivo da planta. 

No outro tratamento adicional, haverá o cultivo sem adição de composto com déficit 

hídrico durante todo o cultivo. 

 

2. Título: Eficiência residual dos compostos orgânicos produtividade do arroz e 

feijão-caupi em consórcio. 

Período: 01/04/2016 a 31/04/2017 

Responsáveis: Fred Denilson Barbosa Da Silva (Coordenador 1); Maria Clarete 

Cardoso Ribeiro (Coordenador 2); Rafaela Da Silva Nogueira (Colaboradora); Virna 

Braga Marques (Colaboradora); Daniela Queiroz Zuliani (Colaboradora). 

Resumo: A agricultura familiar cultiva em áreas de baixa capacidade de produção 

devido à baixa fertilidade e acidez elevada. Geralmente a adubação orgânica tem 

melhorado a produtividade de grãos, entretanto esta prática eleva os custos. Uma forma 

de aproveitar os custos é aproveitar o efeito residual da adubação no cultivo em 

sucessão com uma cultura de menor exigência nutricional e tolerância à acidez. 

Geralmente esta cultura é cultivada em consorcio. Por isso objetivou-se avaliar a 

eficiência das doses do composto orgânico residuais no consorcio do feijão-caupi com 

arroz e cama de frango. 
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3. Título: Desenvolvimento do alho comum submetido a diferentes doses de 

biofertilizante. 

Período: 01/04/2016 a 01/08/2017 

Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (Coordenadora); Rafaela da Silva Arruda 

(Bolsista); Amanda Soraya Freitas Calvet (Bolsista DCR); Walesca Peixoto Xavier 

(Bolsista); Gilson de Nazaré José Adriano (Bolsista). 

Resumo: O cultivo de Alho (Allium sativum L.) é dos mais antigos do mundo.  No 

brasil, o alho tem grande importância do ponto de vista socioeconômico, pois é 

cultivado principalmente por pequenos agricultores demandando o uso de mão de obra 

em grande escala. Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento e a produtividade da 

cultura do alho na região do Maciço de Baturité, utilizando a cultivar “cateto roxo”, 

adquirida no município de Aratuba-CE será desenvolvido um experimento em uma área 

experimental, na Fazenda Experimental da Unilab, localizada no sitio Piroás, município 

de Redenção-CE. O sistema de irrigação será por gotejamento e delineamento 

experimental em blocos ao acaso com cinco tratamentos e três repetições, cada 

tratamento com cinco plantas uteis, totalizando 75 vasos. 

 

4. Título: Consórcio temporal fava manteiga e milho. 

Período: 16/06/2016 a 16/07/2017 

Responsáveis: Maria Clarete Cardoso Ribeiro (Orientadora); Fred Denilson Barbosa da 

Silva (Co-orientador); Raimundo Gleidison Lima Rocha (Bolsista). 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo avaliar épocas de semeadura da fava 

em sistema de consórcio com a cultura do milho. A variedade de fava será manteiga. A 

variedade crioula de milho utilizada será da comunidade de Piroás do município de 

Redenção. O espaçamento do milho será de 1,0 x 1,0 m. O espaçamento da fava será de 

1,0 x 1,0 m. A partir da  semeadura do milho realizarão a semeadura da fava a cada em 

cinco épocas de semeadura. Assim, as épocas serão: 0, 7, 14, 21 e 28 dias. O 

delineamento experimental será em blocos casualizados com quatro repetições Isto 

corresponde a 20 parcelas de 5x5 m. Os dados serão submetidos análise de variância a 

5% de probabilidade. Espera-se definir a melhor época de semeadura da fava 

consorciada com o milho. A semeadura da fava após a do milho pode aumentar a 

produtividades das culturas.   
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5. Título: Levantamento da diversidade de besouros (coleoptera, curculionidae, 

scolytinae e platypodinae) em fragmento de caatinga em Redenção-CE. 

Período: 18/08/2016 a 17/08/2017 

Responsáveis: João Gutemberg Leite Moraes (Professor) Damila De Oliveira Firmino 

(Integrante), José Lucas Martins Melo (Integrante) e Carlos Alberto Hector Flechtmann 

(Coordenador Nacional). 

Resumo: O objetivo principal é o de contribuir à determinação da biodiversidade 

brasileira de Scolytinae e Platypodinae, e associá-la aos distintos tipos de formações 

vegetais. Paralelamente, o projeto contempla determinar a variação sazonal para as 

principais espécies e, para um mesmo tipo de formação vegetal, compreender como 

diferenças latitudinais influenciam na sua composição faunística. As amostragens serão 

feitas em fragmentos bem conservados de vegetação natural. A armadilha a ser utilizada 

é uma modificação da armadilha ESALQ-84, e o atrativo a ser utilizado é o etanol 96%. 

O etanol é acomodado em frasco de penicilina de 10 ml, o qual contém um tubo feito a 

partir de cabo de cotonete, em cujo interior passa uma corda para a liberação do álcool. 

Em cada área amostrada deve-se colocar cinco armadilhas, estas suspensas1.5 m acima 

do solo, tomando-se como referência na armadilha o frasco de etanol. As armadilhas 

devem ser dependuradas de galhos, e distantes ao menos um metro da árvore mais 

próxima, de forma a permitir um raio livre para acesso das brocas à armadilha de 

qualquer direção que elas venham. As cinco armadilhas deverão ser dispostas em 

transecto único, com espaçamento de 25 

 

6. Título: Vigilância entomológica de Aedes aegypti e Aedes albopictus em 

edificações da UNILAB e em áreas adjacentes, localizadas nos municípios de Acarape e 

Redenção, no Estado do Ceará. 

Período: 01/10/2016 a 01/06/2017 

Responsáveis: Victor Emanuel Pessoa Martins (Responsável); Nailda Morais Dantas 

(bolsista). 

Resumo: A Ordem Diptera é de grande importância em estudos entomológicos e 

epidemiológicos devido ao seu relevante interesse médico, uma vez que inclui análise 

especial de insetos hematófagos transmissores de doenças, como o são o Aedes aegypti 

e o Aedes albopictus em relação à dengue, à febre chikungunya e à zika. O controle 

químico das populações desses mosquitos, realizado com compostos sintéticos, é uma 

das metodologias mais adotadas para o controle da dengue no Brasil, porém seu uso tem 
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sido limitado a situações específicas em virtude dos danos causados ao meio ambiente e 

da resistência apresentada por populações desses vetores frente à intensas pressões de 

seleção. Neste contexto, a Vigilância Entomológica, baseada na redução da densidade 

do(s) vetor(es), de forma a interromper a transmissão ou baixar a incidência da (s) 

doença(s) a ele(s) relacionada(s) a níveis aceitáveis, através do uso de práticas 

sustentáveis, desponta como alternativa promissora a ser (re)implantada/aperfeiçoada na 

rotina dos Programas de Controle de Vetores. 

 

7. Título: Implantação de uma unidade demonstrativa de sistemas agroflorestais 

Período: Contínuo 

Responsáveis: Maria Ivanilda de Aguiar - Coordenadora, pesquisadora; Rafaella da 

Silva Nogueira - Pesquisadora; Fred Denilson - Pesquisador; Erasto Gonsalves de 

Oliveira - Colaborador; Andrezza Araújo de França - pesquisadora; Daniela Queiroz 

Zuliane- Pesquisadora; Jorge Cá - Estudante; Lidomar Silva Barbosa-Estudante. 

Resumo: Objetiva-se desenvolver propostas de sistemas agroflorestais adequadas à 

realidade dos agricultores da localidade de Piroás (Redenção-CE) por meio da 

realização de pesquisa participativa com implantando de plantios agroflorestais. Os 

plantios deverão ser delineados em conjunto por pesquisadores e agricultores, levando 

em consideração as culturas tradicionalmente adotadas na região, bem como, a adoção 

de estratégias para melhoria da produção e conservação dos recursos naturais. 

Inicialmente será implanto um sistema piloto na Fazenda Experimental da UNILAB em 

Piroás, onde poderá se avaliar o potencial da produção de milho, fava e arroz em 

consórcio com espécies nativas da caatinga, bem como de plantas forrageiras. 

Posteriormente, os agricultores serão convidados a implantarem sistemas pilotos 

também em suas propriedades. O presente projeto contempla o tripé ensino pesquisa 

extensão, pois além da articulação com os agricultores da região, promove mais um 

campo de atuação para as atividades das disciplinas de Práticas Agrícolas (Blocos II e 

IV). 

 

8. Título: Efeitos da salinidade e da fertilização orgânica no desenvolvimento e 

produtividade do feijão caupi. 

Período: 14/01/2017 a 30/06/2017 

Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (Coordenadora); Walesca Peixoto Xavier 

(Bolsista); Jilson de Nazaré José Adriano (Bolsista); Jailson Antonio de Almeida 
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Pereira; Elisia Ramos; Glaudejane Viana; Sebastião Martinho Chiquete; Abudu Fati; 

Fausia da Veronica Eduardo Pafo; Amanda Freitas Calvet. 

Resumo: O presente projeto de pesquisa pretende avaliar o desenvolvimento e a 

produtividade da cultura do feijão caupi (Vigna unculata (L) Wal.,) cultivar Canapu, 

sob manejo de irrigação com águas salinizadas e fertilização orgânica na região do 

Maciço de Baturité. O experimento será implantado no delineamento experimental em 

blocos ao acaso no esquema de parcelas subdivididas, com três repetições. Os 

tratamentos consistirão na aplicação de água com cinco teores de sais, 0,4; 1,4; 2,4; 3,4; 

e 4,4 dS m-1, respectivamente na parcela e três doses de biofertilizante bovino (zero, 

400 e 800 ml planta-1semana-1) nas subparcelas. As variáveis analisadas serão diâmetro 

e altura de planta, índice de clorofila, fitomassa da parte aérea e raiz, as características 

de produtividade e pós-colheita (número de vargem por planta, comprimento da 

vargem, número de sementes por vagem). Os dados coletados para cada variável serão 

analisados pela estatística descritiva clássica. Serão aplicados testes mediante análise de 

variância, avaliar-se-á a significância dos tratamentos pelo teste F ao nível de 5% de 

probabilidade. Os dados serão analisados através de regressão.  

 

9. Título: Produção de mudas (leucena, gliricídia, moringa) por estacas e sementes 

em substratos diferentes. 

Período: 03/03/2017 a 03/08/2017 

Responsáveis: Maria Gorete Flores Sales; Febriana Correia Ximenes De Carvalho; 

Teresinha Soares Correia; Abudu Fati; Ciro De Miranda Pinto; Erasto Gonçalves De 

Oliveira  Lourenço Marreiros Castelo Branco.  

Resumo: Produção de mudas de Leucena (leucaena leucocephala) por estaquia 

tamanhos: 30 e 40 cm; substratos: solo, solo+esterco, solo + bagana; tratamentos: 6 (2 X 

3 m); delineamento: 10 estacas por tratamento; 4 repetições por tratamento; total:  240 

saquinhos. Através de semente: tratamentos: intacta e escarificada; substratos: solo, solo 

+ esterco, solo + bagana; tratamentos: 6 (2 X 3 m); delineamento: três sementes por 

saco; quatro repetições por tratameno; total: 240 saquinhos.  

Produção de mudas de gliricidia (Gliricidia sepium) Por estaquia: tamanhos: 30 e 40 

cm; substratos: solo, solo+esterco, solo+bagana; tratamentos: 6 (2 X 3 m); 

delineamento: 10 estacas por tratametos; 4 repetições por tratamento; total:  240 

saquinhos. 
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Produção de mudas de moringa (Moringa oleifera) Por semente: Substratos: solo, solo + 

esterco, solo + bagana; tratamentos: 6 (2 X 3 m); delineamento: três sementes por saco e 

quatro repetições por tratamento; total: 240 saquinhos. 

 

10. Título: Crescimento e produção de tomate-cereja em ambiente com e sem 

barreira viva sob condições agroecológicas. 

Período: 01/05/2017 a 01/08/2017 

Responsáveis: Aiala Vieira Amorim (Orientadora); Letícia Kenia Bessa de Oliveira e 

Rafael Santiago da Costa (Estudantes de Agronomia). 

Resumo: Objetiva-se com este projeto avaliar o crescimento e a produção de tomate-

cereja (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) em ambientes com e sem barreira 

viva, nas condições climáticas do maciço de Baturité, Ceará. O experimento será 

conduzido em uma área pertencente à Fazenda Experimental da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situada em Redenção, Ceará. O 

delineamento será em blocos casualizados, em um arranjo com parcelas subdivididas, 

sendo as parcelas correspondentes ao fator ambiente (com barreira e sem barreira viva) 

e as subparcelas referentes às épocas de avaliação (0, 25, 50, 75 e 100 dias após o 

transplantio), com cinco repetições. Serão avaliadas as seguintes variáveis de 

crescimento: altura da planta, diâmetro do caule, área foliar, número de folhas, massa 

seca (do caule e das folhas), taxa de crescimento absoluto e relativo; e de produção: 

número e peso médio dos frutos por planta. Espera-se obter informações que 

contribuam para produção sustentável de tomate-cereja. 

 

11. Título: Ocorrência de moscas-das-frutas em área de transição agroecológica no 

período seco e chuvoso, em Redenção, Ce. 

Período: 02/03/2017 a 31/03/2017 

Responsáveis: João Gutemberg Leite Moraes (Orientador); Damila De Oliveira 

Firmino e José Lucas Martins - Estudantes de Iniciação Científica do curso de 

Agronomia da Unilab. 

Resumo: Os insetos conhecidos como moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) são 

pragas-chaves em cultivos de diversas frutíferas, sendo considerados de importância 

relevante em todos os locais do mundo onde existe a exploração frutícola. O objetivo 

principal é o de contribuir ao conhecimento da dinâmica populacional desses insetos em 

espécies frutíferas no município de Redenção, CE, em duas períodos, seco e chuvoso. 
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Serão escolhidas e identificadas previamente 04 espécies de frutíferas, de diferentes 

famílias botânicas, em área de transição agroecológica. Para isto serão instaladas 

armadilhas do tipo McPhail, utilizando como atrativo a proteína hidrolisada a 5% v/v, 

este permanecendo no local por sete dias. As coletas serão realizadas alternadamente, 

com intervalo quinzenal, utilizando-se para esta etapa peneiras, bombonas, funil, frascos 

de 500 ml e, para armazenamento e conservação dos espécimes, frascos de 50 ml 

contendo álcool hidratado a 70%. 

 

12. Título: Manejo alternativo de pragas do feijão-caupi para grãos verdes. 

Período: 09/03/2017 a 30/11/2017 

Responsáveis: João Gutemberg Leite Moraes (Orientador); Jorge Ximenes Vital 

(Aluno). 

Resumo: A cultura do feijão-caupi (Vigna unguiculata) é geradora de emprego e renda 

em várias regiões do Brasil e do mundo. Um dos principais fatores limitantes de sua 

produção é o ataque de pragas, que podem ocorrer desde a semeadura até a colheita. 

Para o controle desses herbívoros nocivos, utilizam-se principalmente os inseticidas 

químicos sintéticos, que possuem efeitos colaterais. Como estratégia ao uso desses 

químicos, podem-se citar os inseticidas botânicos que possuem como principal 

vantagem a não contaminação do homem e do ambiente. O nim, Azadirachta indica, é 

uma planta bastante utilizada com efeitos em várias pragas. Objetiva-se com esta 

pesquisa, testar diferentes formas de aplicação do nim, em pragas do feijão-caupi, até a 

fase de colheita dos grãos úmidos. Para isto, a pesquisa será realizada em condições de 

campo, sob infestação natural em área experimental da Fazenda Piroás. O experimento 

será conduzido no delineamento BIC, onde serão utilizados 6 tratamentos e 4 repetições. 

 

13. Título: Feijão verde sob cobertura morta. 

Período: 15/04/2017 a 15/08/2017 

Responsáveis: Virna Braga Marques (Orientadora) e António Ricardo Maria Da Cruz 

(Aluno). 

Resumo: Serão testadas diferentes coberturas mortas para observar o desenvolvimento 

de feijão verde nas condições ambientais e estruturais da Fazenda Piroás. 

 

14. Título: Capacidade de produção e diversidade genética em acessos de 

amendoim coletados no estado do Ceará 



Elaborado por: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Siape 2150836); Erasto Gonçalves de 
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Período: 20/12/2017 a 20/05/2017 

Responsáveis: Lucas Nunes da Luz (Orientador); Ana Késya Bernardo; Lenin Pereira 

Barros; Júlia Amanda Raulino; Ana Kelly Juliõa; Maryssol Torres Gadelha; Carlos 

Eduardo Duarte; Valnice Silveira; Eronisio Teixeira.   

Resumo: O projeto visa avaliar por meio de descritores fenotípicos, agronômicos e 

genéticos a adaptação ao sistema de cultivo sem insumos químicos, ao clima da região 

de pioroás e estimar diversidade genética entre os acesso avaliados. Espera-se ao final 

do projeto encontrar acesso com certo nível de adpatação ao região e  conhecer o perfil 

população para indicar possíveis genitores contrastantes para obtenção de população 

segregante.   

 

15. Título: Avaliação preliminar da capacidade produtiva de genótipos crioulos de 

amendoim coletados no estado do Ceará. 

Período: 17/04/2017 a 17/08/2017 

Responsáveis: Lucas Nunes da Luz (Orientador); Ana Késya Bernardo; Lenin Pereira 

Barros; Júlia Amanda Raulino; Ana Kelly Juliõa; Maryssol Torres Gadelha; Carlos 

Eduardo Duarte; Valnice Silveira; Eronisio Teixeira.   

Resumo: O projeto visa avaliar por meio de descritores fenotípicos, agronômicos e 

genéticos a adaptação ao sistema de cultivo sem insumos químicos, ao clima da região 

de pioroás e estimar diversidade genética entre os acesso avaliados. Espera-se ao final 

do projeto encontrar acesso com certo nível de adpatação ao região e  conhecer o perfil 

população para indicar possíveis genitores contrastantes para obtenção de população 

segregante.   

 

16. Título: Ecofisiologia de tomate-cereja cultivado sob doses de biofertilizante em 

ambientes telado e em pleno sol. 

Período: 30/05/2017 a 10/09/2017 

Responsáveis: Aiala Vieira Amorim (Orientadora); Letícia Kenia Bessa de Oliveira e 

Rafael Santiago da Costa (Estudantes de Agronomia que acompanharão diretamento o 

desenvolvimento do Projeto). 

Resumo: Objetiva-se com este projeto avaliar a ecofisiologia de tomate-cereja 

(Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) em ambientes telado e pleno sol, com 

aplicação de biofertilizante, nas condições climáticas do maciço de Baturité, Ceará. O 

experimento será conduzido em uma área pertencente à Fazenda Experimental da 
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Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, situada em 

Redenção, Ceará. O delineamento será em blocos casualizados, em um arranjo com 

parcelas subdivididas, sendo as parcelas correspondentes ao fator ambiente (telado e 

pleno sol) e as subparcelas referentes às doses de biofertilizante (0, 250, 500, 750 e 

1000 mL), com 4 blocos e três repetições. Serão avaliadas as seguintes variáveis de 

crescimento: altura da planta, diâmetro do caule, área foliar, número de folhas, massa 

seca (do caule e das folhas), taxa de crescimento absoluto e relativo; e de produção: 

número e peso médio dos frutos por planta. Espera-se obter informações que 

contribuam para produção sustentável de tomate-cereja. 

 

17. Título: Conservação e propagação de ornamentais tropicais no maciço de 

Baturité. 

Período: 01/05/2017 a 01/11/2017 

Responsáveis: Fernanda Schneider (Orientadora); Sanhá João Correia (Aluno). 

Resumo: A Fazenda Experimental Piroás, pertencente à UNILAB, foi anteriormente 

explorada economicamente com diversas plantas ornamentais pelos antigos 

proprietários, e estas possuem um valor agregado muito grande. Atualmente a fazenda 

desenvolve trabalhos de pesquisa e apoio didático às disciplinas do Curso de 

Agronomia com culturas tradicionais, como milho e arroz, sendo que muitas das 

espécies ornamentais deixaram de ser manejadas e propagadas adequadamente. 

Inclusive já houveram perdas de algumas variedades interessantes economicamente. 

Com o intuito de recuperar e conservar as espécies ornamentais, o presente projeto tem 

por objetivo identificar, propagar e estabelecer matrizeiro das plantas que ainda estejam 

presentes na área da fazenda.   

 

18. Título: Aula de campo de Gênese e Morfologia do solo.  

Período: 01/07/2017 (permanente) 

Responsáveis: Francisco Nildo da Silva (Docente). 

Resumo: Trincheira de 1,2m de largura por 2,0m de comprimento e 2 de profundidade, 

localizada em local ensolarado, solo profundo e perpendicular ao sol nascente (em 

relação ao comprimento). 

 

19. Título: Estratégias de consórcio da agricultura familiar em Cabo Verde e no 

Brazil. 
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Período: 02/07/2017 a 01/11/2017 

Responsáveis: Daniela Queiroz Zuliani (Orientadora); Fred Denilson Barbosa da Silva 

- Co-Orientador; Smaiello Flores da Conceição Borges dos Santos - Aluno/Pesquisador 

Resumo: O consórcio de cultura proporciona uma série de benefícios para o produtor e 

para o meio ambiente, sendo, no entanto, muito praticado em Cabo Verde e no Brasil 

principalmente pelos agricultores familiares. O milho e feijão-caupi e uma principais 

culturas consorciadas em Cabo Verde e no Nordeste Brasileiro, principalmente pela 

importância socioeconômica que as mesmas possuem e pela complexidade e 

adaptabilidade das duas culturas quando consorciadas. Por este fato o referido projeto 

tem como objetivo analisar as estratégias de consorcio utilizadas pelos agricultores 

familiares no Brasil e em Cabo Verde. Com isso se pretende realizar o consórcio de 

milho e feijão, na forma como é feita em Cabo Verde, nas duas formas mais utilizadas 

no Brasil, além de propor uma nova forma de consórcio, entre estas duas culturas. 

 

20. Título: Desenvolvimento da erva-doce submetido a diferentes doses de 

biofertilizante. 

Período: 15/08/2017 a 15/01/2018 

Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (Coordenadora); Glaudejane Viana 

(Bolsista); Abudu Fati (Bolsista Colaborador); Fausia da Veronica Eduardo Pafo; 

Amanda Freitas Calvet. 

Resumo: O presente projeto pressupõe que as diferentes doses de biofertilizante irá 

influenciar positivamente no crescimento vegetativo da erva-doce, na produtividade de 

sementes, na qualidade e quantidade do seu óleo essencial. Neste sentido, o objetivo 

geral é potencializar a produtividade da erva-doce por meio da adubação orgânica com 

biofertilizante. Pretende-se avaliar a influência das diferentes dosagens de biofertilizante 

no vegetativo da erva-doce e na produtividade das sementes; aumentar a quantidade de 

óleo essencial extraído das sementes de erva-doce; melhorar a qualidade do óleo 

essencial extraído; avaliar o componente anetol do óleo essencial; e avaliar os efeitos 

das diferentes dosagens de biofertilizante na fertilidade do solo. O delineamento será em 

blocos ao acaso, com cinco tratamentos, quatro blocos e cinco plantas uteis por 

tratamento, totalizando 100 vasos. 

 

21. Título: Efeitos de diferentes doses e fontes de biofertilizante no cultivo da 

beterraba. 
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Período: 20/08/2017 a 15/12/2017 

Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (Coordenadora); Jailson Antônio de Almeida 

Pereira (Bolsista responsável); Sebastião Martinho Chiquete (Bolsista Voluntário); 

Wilson Odene da Silva Cá (Bolsista Voluntário). 

Resumo: O projeto tem como objetivo avaliar o desenvolvimento e qualidade pós-

colheita da Beterraba cultivada sob diferentes doses de biofertilizante. O delineamento 

experimental será em blocos ao acaso, no esquema de parcela subdividida com quatro 

blocos. As parcelas serão constituídas pelas fontes de biofertilizante (caprino e bovino) 

e as subparcelas pelas cinco doses de biofertilizante (0; 300; 600; 900; 1200; 

ml/planta/semana).   

 

22. Título: Efeitos da adubação com biofertilizante misto em duas condições de 

ambiente na produção e qualidade pós-colheita da cenoura cv. Brasília na região do 

Maciço de Baturité. 

Período: 28/08/2017 a 15/12/2017 

Responsáveis: Albanise Barbosa Marinho (Coordenadora); Gilson de Nazaré José 

Adriano (Bolsista Voluntario); Elisia Ramos (Bolsista responsável); Fausia da Veronica 

Eduardo Pafo (Bolsista voluntaria); Rennan Salviano Terto (Bolsista de Mestrado 

UFC/UNILAB).  

Resumo: A necessidade de uma agricultura ambientalmente saudável e 

economicamente sustentável se faz necessário para a produção de alimentos saudáveis 

para geração atual e das gerações futuras. Diante deste contexto, o cultivo d cenoura cv. 

Brasília surge como uma excelente alternativa para os pequenos produtores da região do 

maciço de Baturité. Assim o presente tem como objetivo de avaliar o efeito de 

diferentes doses de biofertilizante misto em duas condições de ambiente de cultivo na 

produção e na qualidade pós-colheita da cenoura. O experimento será realizado na 

Fazenda Experimental da UNILAB, localizada no sítio Piroás, município de Redenção-

CE. O delineamento experimental será o de blocos ao acaso, no esquema de parcela 

subdividida, com quatro blocos, as parcelas serão constituídas por duas condições de 

ambiente de cultivo (telado artesanal e a céu aberto). Serão coletadas amostras do 

biofertilizante e dos substratos antes da aplicação dos tratamentos e ao final do ciclo 

para determinar os teores nutricionais. Após a colheita serão analisados a massa fresca.  
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23. Título: Irrigação com agua salina na cultura da fava em solo com fertilizantes 

orgânicos. 

Período: 24/08/2017 a 12/10/2017 

Responsáveis: Geocleber Gomes de Sousa (Coordenador); Elânia Soares de Sena 

(Orientada de TCC). 

Resumo: O feijão-fava apresenta relevância socioeconômico. A salinidade da água e do 

solo se constitui num grande obstáculo ao sistema de produção. O objetivo deste 

trabalho será avaliar a resposta da fava ao estresse salino, em solo com e sem cinza 

vegetal. O experimento será conduzido a pleno sol na área da Fazenda experimental da 

UNILAB, no período de agosto de 2017 a outubro de 2017. O delineamento 

experimental será inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x2, com cinco 

repetições, referentes aos valores de condutividade elétrica da água de irrigação - CEa: 

0,5; 1,5; 2,5; 3,5 e 4,5 dS m-1, em solo com e sem cinza vegetal. Serão avaliadas: altura 

de plantas, diâmetro do caule, área foliar, matéria seca da parte aérea, da raiz e total, 

fotossíntese, transpiração e condutância estomática. 

 

24. Título: Fertilização orgânica na cultura do quiabo. 

Período: 28/08/2017 a 15/12/2017 

Responsáveis: Geocleber Gomes de Souza (Orientador) 

Resumo: O objetivo deste trabalho será avaliar o crescimento inicial e as trocas gasosas 

em quiabeiro sob diferentes salinidades em solo com biofertilizantes. O experimento 

será conduzido na área da Fazenda experimental UNILAB, localizada no Sítio Piroás, 

pertencente ao município de Redenção, Ceará na região do Maciço de Baturité, no 

período de setembro a novembro de 2017.  O delineamento experimental será 

inteiramente casualizado em arranjo fatorial 5 × 2, referentes a cinco níveis de 

salinidade da água (0,8, 1,0, 2,0, 3,0 e 4,0 dS m-1) em solo com e sem biofertilizantes, 

com quatro repetições. Aos 45 dias após a semeadura (DAS) será analisadas as 

seguintes variáveis: altura de plantas, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar , 

massa seca da parte aérea, raiz e total. 

 

25. Título: Manejo da Irrigação com água salina, em sistema consorciado 

milho/fava no maciço de Baturité Ceará. 

Período: 27/07/2017 a 15/12/2017 



Elaborado por: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Siape 2150836); Erasto Gonçalves de 
Oliveira (Siape 2215754) e Francisco Raimundo Olegário de Sousa (Siape 2235304) 

Responsáveis: Geocleber Gomes de Sousa (Orientador), Valdécio dos Santos 

Rodrigues (Mestrando). 

Resumo: A pesquisa será realizada na Fazenda da UNILAB. O delineamento 

experimental utilizado será em DBC com parcelas subdivididas, com cinco repetições. 

As parcelas serão formadas pelos sistemas cultivo (fava, milho em sistema de 

monocultivo e milho/fava em consórcio), as subparcelas pela salinidade da água de 

irrigação (1,0; 2,0; 3,0; 40 e 5,0 dS m-1). O espaçamento entre as linhas de plantio foi 

de 0,8 m e de 0,2 m entre plantas para a cultura do milho, enquanto para cultura da fava 

foi 1,0 m entre as linhas e 0,5 m entre plantas. Ao final do ciclo das culturas do milho 

(110 DAP) e da fava (70 DAP), um grupo de seis plantas de cada parcela útil (fileiras 

centrais) serão coletadas, separando-se as folhas (limbos foliares), hastes (ramos e 

pecíolos) e vagens. 

 

26. Título: Produção de mudas de leucena, gliricídia por estaquia 

Período: 01/09/2017 a 01/11/2017 

Responsáveis: Maria Gorete Flores Sales (Orientadora); Febriana Correia Ximenes De 

Carvalho; Teresinha Soares Correia; Ciro De Miranda Pinto; Erasto Gonçalves De 

Oliveira.   

Resumo: O projeto faz parte do TCC das alunas Terezinha e Febriana que trabalham 

com leguminosas utilizadas como banco de proteína para alimentação animal. Será 

repetido o experimento com estaquia tendo em vista que no início do projeto houve 

modificação do ambiente em que as mudas ficavam o que alterou e não deu 

credibilidade aos resultados. 

 

27. Título: Reflorestamento e arborização de áreas urbana e rurais degradadas 

Período: 27/09/2017 a 27/03/2018 

Responsáveis: Giancarlo Cardoso Vecchia (Coordenador) 

Resumo: Nos últimos anos o desmatamento das florestas e das aéreas de cursos d’água 

não obteve declínio e conforme informações de institutos vem aumentando. Conforme 

informado pela fundação SOS Mata atlântica e o instituto nacional de pesquisas 

espaciais em seu relatório técnico do atlas dos remanentes florestais da mata atlântica no 

período de 2016-2016 no estado de Ceará perdemos mais de 7,4% da mata com uma 

variação de 149% do período anterior, ou seja, o desmatamento foi intenso nessas áreas. 

Devemos considerar também que conforme informações desse instituto, o estado do 
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Ceará lidera o desmatamento de vegetação de restinga no total de 788 há no período 

analisado. É necessário efetuar ações de reflorestamento com objetivo de diminuir os 

impactos ambientais e neste sentido os discentes do curso de Mestrado Acadêmico em 

Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis – MASTS, através de projeto Social, 

quer promover plantio de arvores nativa na Região do Maciço de Baturité.    

 

28. Título: Seleção recorrente entre e dentro Famílias de Meios-Irmãos de milho 

crioulo (C0 - etapa1 - seleção de progênies). 

Período: 30/09/2017 a 10/01/2018 

Responsáveis: Lucas Nunes da Luz (Orientador); Matheus Lima Oliveira; Lenin 

Pereira Barros; Júlia Amanda Raulino; Ana Kelly Juliõa; Maryssol Torres Gadelha; 

Carlos Eduardo Duarte; Valnice Silveira; Larissa Maria Chaves de Oliveira; Samuel 

Felipe Azevedo.   

Resumo: O projeto visa avaliar seis variedades de milho crioulo coletados na região do 

maciço de Baturité. As variedades serão comparadas e avaliadas agronomicamente. 

Desta população mista serão selecionadas 150 a 200 espigas para compor a etapa 2 

(avaliação de progênies) do C0 (ciclo zero) de seleção recorrente. Espera-se ao final do 

projeto que as variedades avaliadas sejão distintas, acumulem diferenças genéticas e 

apresentem alta média de produção de grãos. 

 

29. Título: Aumento da densidade do milho no consorcio com a fava suprime as 

plantas espontâneas e melhora a eficiência de produção. 

Período: 30/09/2017 a 31/08/2018 

Responsáveis: Maria Clarete Cardoso Ribeiro (Coordenadora), Fred Denílson Barbosa 

da Silva (Co-orientador), Elieuda de Castro da Silva (Bolsista) e Edmilson N'Dami 

Lopes Cardoso. 

Resumo: O presente trabalho visa analisar a ocorrência de plantas espontâneas e a 

produtividade do feijão-fava (Phaseolus lunatus) em função de diferentes 

espaçamentos. O experimento será instalado na Fazenda da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – Unilab, em Redenção, no Estado do Ceará. 

O cultivo do feijão-fava será consorciado com o milho. A semeadura de ambos será 

realizada simultaneamente em covas distintas, porém paralelas e próximas uma da 

outra. Serão colocadas de três a quatro sementes de fava por cova e para a cultura do 

milho, serão deixadas duas plantas por cova. O delineamento experimental será em 
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blocos ao acaso. O experimento será composto por 20 parcelas de 6x3 m (18 m² cada 

parcela), com cinco tratamentos, tendo quatro repetições cada um. Os dados obtidos 

serão submetidos a análise de variância a 5% de probabilidade. Quando a interação dos 

fatores for significativa, as médias serão submetidas a análise de regressão. 

 

PRINCIPAIS PONTOS DE DESTAQUE  

 

1. Redução drástica, comparado ao ano de 2016, no fornecimento de arranjo de 

flores (↓85,6%) e mudas (↓70,28%) em virtude da crise hídrica de 2016. 

2. Aumento, a uma taxa de 81,25%, no número de pesquisas/projetos em relação ao 

ano de 2016. 

3. Aumento de 43,6% nas precipitações pluviométricas em relação ao ano de 2016. 

4. Aprovação do Regimento da FEP em 30/11/17. 

5. No segundo semestre de 2017 tivemos nossos 03 primeiros estagiários da FEP: 

Estefanus Pereira (Mapeamento da rede hidráulica da Fazenda Experimental Piroás); 

Jorge Ximenes Vital (Coleta, beneficiamento e armazenamento de sementes de Nim 

Azadirachta indica) e Nicolau Matos da Costa (Levantamento de flores tropicais da 

FEP). 

6. Reforma de 450 m de cerca de arame farpado, com a ajuda financeira pessoal de 

alguns servidores do IDR. 

 

SUGESTÕES PARA MELHORIAS NA FEP 

 

Seguem abaixo alguns pontos como sugestões para melhorias na Fazenda 

Experimental Piroás (FEP): 

- Necessidade de se ter uma verba (receita) mensal ou anual monetária para 

manutenção da fazenda e aquisição de insumos agrícolas, como também para 

manutenção de criação de animais domésticos com intuito de se ter um suporte 

adequado às aulas práticas na área de zootecnia. 

- Aquisição de EPI’s básicos (protetor auricular, caneleira, luvas, óculos, 

máscaras) para que os trabalhos de campo sejam realizados de forma segura. 

- Retificação da função dos funcionários de campo na carteira de trabalho. 
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- Criação de fundação, empresa júnior etc. para possibilitar a comercialização de 

produtos da fazenda. 

- Reformas na cerca que delimitam a área da fazenda. 

- Melhorias no material utilizado no fardamento de campo pelos funcionários 

(sugestão: 100% algodão). 

- Aquisição de radiocomunicadores para que se tenha uma comunicação 

eficiente em toda a área da fazenda. 

- Ampliação e construção das estruturas físicas, conforme recomendação feita na 

visita do MEC.  

 


