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APRESENTAÇÃO 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão – PPG-UEMA trabalha na contínua busca de estimular e incrementar a 

pesquisa em seus mais diversos segmentos dentro da Instituição. Na interface da 

graduação com os outros segmentos da pesquisa acadêmica, a UEMA mantém há vários 

anos o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), cujos parceiros 

são o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Maranhão (FAPEMA), além dos recursos próprios da UEMA.  

Neste exercício, a busca da integração dos níveis acadêmicos, a partir da Iniciação 

receberam especial atenção e apresentaram um maior número de propostas, nas quais 

o pesquisador tradicionalmente da pós-graduação apresenta projetos includentes para 

os graduandos. Isso foi possível em função da ampliação da oferta de bolsas, assim 

como pela participação cada vez maior, do seu corpo discente em pesquisa, o que 

propicia uma maior produção de conhecimento.    

O XXVII Seminário de Iniciação Científica - XXVII SEMIC – que ocorrerá no período 

de 02 a 04 de dezembro de 2015 é um evento que coroa o Programa, no qual serão 

apresentados e discutidos os resultados obtidos nos projetos de Iniciação Científica, 

ciclo 2014/2015. O Comitê Institucional faz a avaliação dos trabalhos em conjunto com 

o Comitê Externo, constituído por um grupo de professores bolsistas de produtividade 

do CNPq que, ao final do evento apontarão aqueles que se destacaram, com base no 

mérito científico, dentro de sua área de conhecimento. O PIBIC é avaliado em todo o 

seu percurso, desde o recebimento dos projetos até a apresentação no Seminário 

O evento deste ano compreende 323 trabalhos institucionais de iniciação 

científica, que serão apresentados oralmente, além de pesquisas voluntárias que serão 

apresentados na forma de pôsteres. Algumas palestras, exposições e mesas redondas, 

que serão ministrados completam a programação que se encerrará com a premiação 

para os melhores trabalhos por área de conhecimento. A difusão destas pesquisas neste 

evento que constou em sua última edição com mais de 1.500 inscritos atinge os 

objetivos de repercussão necessários na universidade e na comunidade maranhense. 



O Livro de resumos compreende 301 trabalhos de Iniciação Científica (PIBIC), 14 

de Iniciação Científica voluntária (PIVIC), 08 de Iniciação à Inovação Tecnológica 

(PIBITI) e 71 trabalhos voluntários, totalizando assim, 394 trabalhos publicados. 

O XXVII SEMIC é uma ação afirmativa da UEMA que ao divulgar os resultados de 

pesquisas desenvolvidas por alunos da graduação, valoriza e prioriza a preparação de 

nossos jovens por meio do conhecimento, para que sejam atores de destaque no 

esforço de melhorar os índices de desenvolvimento do Estado, trazendo mais 

qualidade de vida à nossa população. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTITUMORAL DO NONI (Morinda citrifolia) EM 

CULTURA DE CÉLULAS DE TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CANINO 

(TVTC). 

 

Orientando: Aarão Filipe Ataídes LIMA– Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando em Medicina Veterinária, CCA/UEMA.  

 

Orientadora: Ana Lucia ABREU-SILVA.  

Profª Drª. do Departamento de Patologia do Curso de Medicina Veterinária CCA/UEMA.  

  

Colaboradores: Alessandra Lima ROCHA – Doutoranda em Biotecnologia RENORBIO/ 

UFMA; Izabel BOGEIA RENORBIO/ UFMA; Breno Glaessner Gomes Fernandes de 

SOUZA - Bolsista PIBIC/UEMA; Higor da Silva FERREIRA - Bolsista PIBIC/FAPEMA;  

Douglas Abreu MARINHO - Bolsista PIBIC/UEMA. 

 

O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de origem mesenquimatosa, que é 

transmitida por meio de contato sexual ou por implantação, sendo mais frequente na genitália 

externa de cães (ORTEGA-PACHECO, 2003). A alta frequência desse tumor é decorrente 

da sua fácil disseminação entre os animais, principalmente entre cães semidomiciliados, que 

tem acesso à rua (SILVA et al., 2007). O carcinoma murino espontâneo, originalmente 

mamário, adaptado para a forma ascitica e cultivado no peritôneo de camundongos através 

de repique intraperitoneal em prazos definidos (DAGLI et al., 1992). É um tumor maligno 

pouco diferenciado e transplantável que surgiu originariamente como um carcinoma 

mamário espontâneo em um camundongo.  Esse tipo de tumor cresce tanto na forma sólida 

quanto ascitica e podem ser descritos como neoplasia mamária experimentalmente induzida 

em animais para estabelecer um modelo de estudo das neoplasias mamárias em humanos 

(BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE, 2009). Células de tumor de Ehrlich têm são 

utilizadas como modelos no estudo da ação dos componentes químicos, físicos e biológicos 

sobre o crescimento, patogênese, imunologia, citogenética e terapêutica de células tumorais. 

Morinda citrifolia é uma planta de pequeno porte originária da Polinésia, popularmente 

conhecida como Noni; é uma das mais significativas fontes da medicina tradicional dessas 

comunidades. A divulgação de seus efeitos medicinais, cosméticos e nutricionais teve início 

em 1995, pela empresa norte-americana Morinda Inc. e sua companhia Tahitian Noni 

International, através do patenteado TAHITIAN NONI® Juice-TNJ (MÜLLER et al, 2009). 

Inicialmente os testes seriam realizados em células de TVT, mas, não foi possível estabelecer 

a cultura primária no Laboratório e não existe no mercado linhagem celulares disponíveis. 

Dessa forma utilizamos o tumor de Ehrlich. Baseado nos constituintes químicos da M. 

citrifolia, que indicam um potencial efeito anticancerígeno, este trabalho tem como objetivo 

avaliar a atividade antitumoral da droga vegetal da  M. citrifolia em células de Tumor 

Ascítico de Ehrlich. A linhagem de células de carcinoma ascitico de Ehrlich foi cedida pelo 

Laboratório de Imunofisiologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  A planta 

selecionada neste projeto para estudo foi coletada no bioma Amazônia no estado do 

Maranhão, a planta Morinda citrifolia (Noni), uma planta que apresenta antraquinonas, 

biflavanóides, compostos fenólicos e terpenos (SILVA, 2010). Para a obtenção das células 

neoplásicas, camundongos com aproximadamente 7 dias de evolução do tumor ascético de 

Ehrlich foram eutanasiados (Figura 1), e o fluidos ascitico aspirado com seringas e agulhas 

descartáveis após a laparotimia, posteriormente essas células foram centrifugas e 

ressuspendidas em meio de cultura contendo 10% de soro fetal bovino na concentração de 

5x105 por células por ml. Após a lavagem as células foram plaqueadas em câmeras de 24 

poços, 1ml suspensão celular foi colocada em cada poço, após 1’30” as células foram 
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tratadas com 3 concentrações (concentração 1, concentração 2 e concentração 3) da droga 

vegetal a base Morinda citrifolia e o grupo controle com RPMI. Para a citotoxidade da droga 

vegetal de Morinda citrifolia as células foram colhidas, e diluídas em solução de trabalho de 

Azul de Trypan e contadas em contador automático de células para obtenção da curva de 

crescimento. Os grupos tratados nas concentrações 1 e 2 apresentaram menor quantidade de 

células tumorais (Figura 2) quando comparado aos grupos 3 e controle. 

 
 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Camundongo com 7 dias de desenvolvimento do Tumor de Ehrlich (A); Retirada 

o liquido  ascitico do Tumor de Ehrlich (B); Liquido ascítico normal, sero-sanguinolento e 

hemorrágico (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Atividade antitumoral da droga vegetal da Morinda citrifolia in vitro de células 

tumorais de Ehrlich tratadas nas concentrações de 1, 2 e 3 μg/mL no tempo de 24h. 

 

Os resultados confirmam o efeito in vitro da droga vegetal de M. citrifólia  sobre as células 

cultivadas de tumor de Ehrlich criando perspectivas para estudos posteriores. 
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Ehrlichia canis é uma bactéria gram-negativa, intracelular obrigatória e pleomórfica, 

pertencente à ordem Rickettsiales e família Anaplasmataceae, que parasita células brancas 

circulantes de várias espécies de animais domésticos e silvestres, inclusive o homem 

(COHN, 2003). É o agente etiológico da Erliquiose Monocitica Canina (EMC), uma doença 

infecciosa que acomete principalmente cães domésticos e tem como principal vetor os 

carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus (CESAR, 2008) que se infecta ao ingerir 

sangue com leucócitos parasitados por este patógeno (ALMOSNY et al., 2002). Os adultos 

de R. sanguineus demonstram uma grande afinidade pelo o cão doméstico, no entanto, as 

fases imaturas apresentam menos especificidade parasitária, e provavelmente são 

responsáveis, principalmente as ninfas, pela transmissão da infecção (MANNELLI et al., 

2003). Apesar de a erliquiose canina está amplamente distribuída nas regiões do Brasil, 

segundos dados bibliográficos apresentados por Vieira et al. (2011) em artigo de revisão, há 

somente um trabalho realizado no estado do Maranhão (COSTA et al., 2015). Este trabalho 

objetivou estudar a epidemiologia molecular de E. canis em cães em região de cerrado, no 

município de Caxias. As amostras foram obtidas aleatoriamente em bairros zona urbana e 

povoados da zona rural da cidade de Caxias-MA, totalizando 125 cães amostrados, sendo 71 

da zona urbana e 54 da zona rural. De cada cão, coletou-se 6 mL de sangue total por meio 

da veia cefálica, onde parte do sangue foi depositado em tubos contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) como anticoagulante e a outra parte em tubos sem 

anticoagulante para obtenção de soro. As amostras de sangue e soro foram aliquotadas em 

microtubos de 1,5 mL estéreis, identificados e mantidos a -20°C para uso nos ensaios 

moleculares e posteriormente para testes sorológicos. Os cães amostrados eram 

inspecionados quanto à presença de carrapatos. Os espécimes foram retirados manualmente 

com auxílio de pinças e armazenados em potes coletores contendo álcool 70%. 

Posteriormente, foram identificados a nível especifico utilizando as chaves de ARAGÃO; 

FONSECA (1961) e BARROS-BATTESTI et al. (2006). As amostras sanguíneas foram 

submetidas à extração de DNA genômico (DNAg), utilizando-se o QIAmp DNA blood mini 

kit (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. Os espécimes de carrapatos foram 

submetidos à extração de DNAg através da técnica de extração por sal (ALJANABI; 

MARTINEZ, 1997). Os DNAg extraídos foram armazenados a -20ºC. As alíquotas de 

DNAg das amostras sanguíneas e dos carrapatos foram submetidos ensaios de Reação em 

Cadeia pela Polimerase (PCR) através de iniciadores Dsb-330 e Dsb-728 com o objetivo de 

obter a amplificação de um fragmento de 409-bp para o gene dsb de Ehrlichia spp. (DOYLE 

et al., 2005). Dos 125 cães amostrados no estudo, 40 (2,7%) não apresentaram infestação 

por carrapatos. Foram coletados 1.449 espécimes de carrapatos pertencentes à família 

Ixodidae. Deste total, 1.112 foram coletados de cães da zona urbana, pertencendo a espécie 
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R. sanguineus. Enquanto na zona rural obteve-se um total de 337 espécimes, sendo 

identificadas as espécies R. sanguineus, Amblyomma cajennense e Amblyomma dubitatum 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Espécies de carrapatos e estádios de desenvolvimento, coletados de cães na zona 

urbana e zona rural de Caxias-MA. 

ZONA URBANA 

Espécie de Carrapatos Larva Ninfa Fêmea Macho Total 

Rhipicephalus 

sanguineus 

4 405 297 406 1.112 

 

De acordo com o ambiente onde o cão vive, pode ser observada a infestação por diferentes 

espécies de carrapatos. Em ambiente urbano, onde o cão não tem acesso a áreas florestais, 

há predominância de R. sanguineus, pois este ixodídeo possui hábito nidícola e está adaptado 

aos domicílios localizados em cidades, portanto, é um carrapato que passa as fases de vida 

livre nas habitações ou locais de repouso de seu hospedeiro. (LABRUNA, 2004; 

RODRIGUES et al., 2008). Devido ao seu hábito nidícola, pode-se observar que a espécie 

R. sanguineus teve uma maior prevalência na área urbana, por conter condições favoráveis 

ao seu desenvolvimento. A presença de A. dubitatum em cães de zona rural pode ser 

indicativa da presença de capivaras, hospedeiro no qual se alimentam quase que 

exclusivamente as formas adultas (GUIMARÃES et al., 2001). As espécies do gênero 

Amblyomma caracterizam-se por parasitar grande número de animais domésticos e 

silvestres. Na zona rural, os moradores possuem o costume de levar seus cães para a caça de 

animais silvestres para o consumo da carne, por conta disso, há o contado destes cães com 

animais silvestres, levando-os acidentalmente a serem parasitados por estas espécies de 

carrapatos. Isso explica a presença das espécies Amblyomma cajennense e Amblyomma 

dubitatum somente na zona rural da cidade. Segundo, Rodrigues et al. (2008), nos cães mais 

expostos a áreas silvestres há maior ocorrência de Amblyomma spp., pois espécies deste 

gênero vivem nas matas parasitando várias espécies de aves e mamíferos, que são seus 

hospedeiros naturais. Os cães que invadem estas áreas são hospedeiros acidentais, pois para 

estes carrapatos a presença de cães não é uma condição necessária para manutenção de suas 

populações. Das 125 amostras sanguíneas testadas na PCR (gene dsb), 14 (11,2%) foram 

positivas, sendo seis na área urbana e oito na área rural. No Brasil a infecção de cães por E. 

canis foi relatada pela primeira vez por COSTA et al. (1973), em Belo Horizonte. Estudos 

realizados nas regiões Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste demonstram que a 

infecção está presente em todas as regiões do território brasileiro, apresentando caráter 

endêmico em algumas regiões, com prevalências que variam de 4,8% a 86,2% (LABARTHE 

et al., 2003; AGUIAR et al., 2007ab; CARLOS et al., 2007; CARVALHO et al., 2008; 

SAITO et al., 2008; DAGNONE et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2009; SOUZA et al., 2010; 

ZONA RURAL 

Espécie de 

Carrapatos 

Larva Ninfa Fêmea Macho Total 

Rhipicephalus 

sanguineus 

_ 21 115 193 329 

Amblyomma 

cajennense 

_ 3 1 3 7 

Amblyomma 

dubitatum 

_ 1 _ _ 1 

Total     337 
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SILVA et al., 2010), inclusive na região de Chapadinha, estado do Maranhão (COSTA et 

al., 2015). Em relação aos carrapatos, até o momento foram feitas extrações de 144 alíquotas 

de R. sanguineus, destas 101 foram submetidas a ensaios de PCR, sendo que três amostras 

mostraram-se positivas para o gene em estudo, sendo (01 da zona urbana e 02 da zona rural). 

Aguiar et al., (2007) identificaram pela primeira no Brasil a infecção natural por E. canis em 

carrapatos sanguíneos. R. sanguineus obtidos nos estados de Rondônia e São Paulo, testados 

por PCR para um fragmento do gene dsb de Ehrlichia spp., evidenciando assim, que os 

carrapatos podem infectar-se e transmitir o patógeno ao seu hospedeiro. A exposição ao 

carrapato vetor R. sanguineus é considerado o principal fator de risco para a aquisição da 

EMC (CESAR., 2008). A detecção molecular de Ehrlichia spp. na cidade de Caxias –MA, 

evidencia o primeiro registro de alguma espécie do gênero Ehrlichia circulando em cães e 

nos carrapatos R. sanguineus, nesta cidade. No entanto, estudos envolvendo a pesquisa deste 

patógeno no estado do Maranhão ainda são incipientes. A análise estatística e o processo de 

sequenciamento e reconstrução filogenética da espécie do gênero Ehrlichia circulante na 

cidade de Caxias –MA  encontram-se em andamento. 

Palavras-chave: Erliquiose canina. Rhipicephalus sanguíneos. PCR. 
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Durante os primeiros estágios de desenvolvimento, a necessidade de produzir anticorpos nos 

primeiros dias de vida é essencial para o sistema imune dos animais. A imunidade transferida 

pela mãe ao filhote é chamada de imunidade passiva e constitui-se na transferência de 

imunoglobulinas para o animal (TIZARD, 2002). Nos ruminantes, esses anticorpos são 

transmitidos a partir do colostro, já que o tipo de barreira placentária (sindesmocorial) 

impede que o animal seja imunizado no período gestacional (SANTOS, 1989). A 

determinação dos teores séricos de imunoglobulinas dos ruminantes domésticos, 

(FAGLIARI et al., 1986, FEITOSA et al., 2001), tem sido utilizada com a finalidade de 

monitorar a imunidade adquirida pela ingestão de colostro, visto que a falha na transferência 

de imunidade passiva está diretamente relacionada com maiores índices de mortalidade.  O 

objetivo deste trabalho foi determinar a flutuação dos níveis séricos de anticorpos em cabras 

nos períodos pós-parto com uma amostra de 8 cabras em período gestacional oriundos do 

município de São José de Ribamar-MA que permaneceram no alojamento do Aprisco 

Científico para grandes e pequenos ruminantes localizado na Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA). Foi realizada a coleta de sangue em tais animais com o objetivo de 

observar a flutuação sérica de imunoglobulinas e proteínas totais no período pós-parto; tais 

animais estiveram alojados em baias coletivas dispondo de cocho para o concentrado, feno 

e água ad libitum e a disponibilização do concentrado foi feita na proporção de 5% de peso 

vivo/animal. As amostras de sangue foram retiradas da veia jugular (aproximadamente 5 

mL) utilizando seringa e agulha, o material foi centrifugado a 3.500 rpm e o soro resultante 

foi refrigerado a –20°C em tubos devidamente identificados. A concentração sérica de 

proteína total (PT) foi determinada pelo método de Biureto (REINHOLD, 1953). Por meio 

de concentrações conhecidas de albumina (Sigma Chemical Company - USA), para 

obtenção das curvas padrões e, com as leituras das amostras realizadas em espectrofotômetro 

com comprimento de onda ajustado para 545 nm, foram calculadas as concentrações séricas 

de proteína total em g/dL. Na quantificação de imunoglobulinas séricas, foi utilizado o 

método de turvação por sulfato de zinco (ZST) (McEwan et al., 1970), que se baseia na 

leitura da turvação obtida da reação das imunoglobulinas, macromoléculas presentes no soro, 

com o sulfato de zinco. São adicionados 100 μl de soro das amostras a 6 mL de sulfato de 

zinco 0,02% (ZnSO4.7H2O), que foram homogeneizados. Após 60 minutos de incubação, 

foi procedida à leitura em espectrofotômetro com comprimento de onda ajustado para 625 

nm. As leituras em absorbância transformadas em unidades ZST multiplicando-se o valor 

obtido por 100. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. A 

flutuação das variáveis séricas foi analisada como medidas repetidas. O modelo incluiu os 
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efeitos fixos de tratamento, período e a interação tratamento e período. Para execução das 

análises estatísticas foi utilizado o procedimento PROC MIXED do programa estatístico 

SAS®, versão 9.2 para Windows® (2013). Para todas as análises considerou-se nível de 

significância de 5% (P<0,05). Os valores de proteína total das cabras após o parto, com 

média de 6,91 ± 0,77 g/dL, mantiveram-se nos limites considerados fisiológicos para espécie 

caprina, como os valores encontrados por Kaneco (1997), que observou concentrações 

médias de 6,4 a 7,0 g/dL. De destaque, as proteínas séricas diminuíram no antes do parto 

(Figura 1), assim como as imunoglobulinas (Figura 2), caracterizando a mobilização destas 

para a glândula mamária e desse modo a formação do colostro, e assim retornando aos níveis 

fisiológicos após o parto. De acordo com Machado-Neto, et al. (1979), em um estudo 

realizado com vacas primíparas e multíparas no pré-parto, foi observada uma queda 

significativa (p < 0.0001) da fração imunoglobulina, o que acarretou um decréscimo 

significativo (p < 0.0001) no nível de proteína total, condição também observada por Larson 

& Kendall (1957), Larson & Hays (1958) e Dixon et al. (1961) onde as vacas multíparas 

mostraram uma tendência (p < 0.09) de decréscimo mais acentuado de imunoglobulinas, 

quando comparadas com as primíparas. Uma queda menos acentuada de imunoglobulinas 

no grupo das vacas primíparas, poderia ser explicada por estas possuírem um menor número 

de células secretoras, apresentando, consequentemente, uma mobilização menor de 

anticorpos da corrente sanguínea para a glândula mamária. Já de acordo com Lima (2009), 

foi relatado que as variáveis de proteínas totais e imunoglobulinas se enquadram dentro dos 

limites considerados fisiológicos para a espécie caprina, e a mobilização de anticorpos para 

a formação de imunidade passiva em cabras ocorre sem alterar a flutuação da proteína total 

e imunoglobulinas séricas.  

 

 
Figura 1: Flutuação das proteínas totais até o 5° dia após o parto, de acordo com níveis 

considerados normais para a espécie caprina. 

 
Figura 2: Imunoglobulinas séricas (unidades ZST). Quantificação de imunoglobulinas até o 

5° dia após o parto. 
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Houve uma mobilização de imunoglobulinas e proteínas totais para glândula mamária e 

então um retorno aos níveis considerados normais para espécie. Essa mobilização pode ser 

explicada pois os animais em questão possuíam uma aptidão maior à produção de corte ao 

contrário dos animais com aptidão leiteira onde essa inclinação não é observada.   

 

Palavras-chave: Imunidade Passiva. Imunoglobulinas. Pequenos Ruminantes. 
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A dinâmica folicular ovariana em bovinos começou a ser melhor compreendida com o 

auxílio da técnica de ultrassonografia, proporcionando entendimento das características de 

crescimento e regressão dos folículos ovarianos em seus vários estádios fisiológicos 

associado a dosagens hormonais. De acordo com Nilsson et al. (2001), a foliculogênese é 

definida como um processo contínuo de crescimento e atresia dos folículos ovarianos que se 

inicia na vida fetal, passa pela puberdade e continua na vida reprodutiva até a senilidade. O 

controle farmacológico do ciclo estral e da ovulação de vacas zebuínas (Bos taurus indicus) 

depende primeiramente do entendimento do comportamento fisiológico reprodutivo da vaca, 

o qual está ligado diretamente com seu estado nutricional e condição, parida ou solteira 

(MOREIRA, 2002). Diante disso, criaram-se os protocolos de superovulação, com o objetivo 

de aproveitar de forma mais racional os folículos que se tornariam atrésicos. Sendo a 

superovulação associada à transferência de embriões (TE) uma biotecnologia da reprodução 

que geralmente utiliza gonadotrofinas à base de FSH (hormônio folículo estimulante) para 

estimular o desenvolvimento de um maior número de folículos para ovulação. Dessa forma, 

os efeitos de dominância são neutralizados, a divergência impedida e o desenvolvimento 

simultâneo de vários folículos com características fisiológicas semelhantes daqueles 

selecionados para ovularem, torna-se possível (REICHENBACH et al, 2008). Para tanto, 

objetivou- se com esse estudo acompanhar o desenvolvimento folicular ovariano de novilhas 

GIR submetidas ao protocolo de superovulação, tendo como objetivos específicos 

quantificar o número de folículos dominantes e subordinados em resposta ao processo 

superovulatórios; quantificar o crescimento médio diário dos folículos dominantes; 

quantificar o número de corpos lúteos formados. O experimento foi realizado na cidade de 

São Luís, Maranhão, especificamente no Núcleo de Ruminantes, localizado na Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA). Onde foram utilizadas 10 novilhas da raça Gir (Bos 

indicus), que foram submetidas a exames ginecológicos prévio com auxílio de um ultrassom 

da marca CHINSON 600 VET. Em seguida deu-se início ao protocolo de superovulção 

(Figura 1). 
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Figura 1: Protocolo de superovulação e exames gineacológicos. 

No dia 0 (06:30h) foi introduzido um dispositivo intravaginal de progesterona (1,0 g P4; 

SINCROCIO, Ourofino, Brasil) + 2 mg de benzoato de estradiol (BE, Estrogin, Farmavet, 

Brasil). A superestimulação foi induzida com FSH-p (100mg de Folltropin-V, Bioniche, 

Canadá) em 8 doses decrescentes a cada 12 horas (06h30min – 18h30minh), a partir do dia 

4. No dia 7, foram administradas duas doses de 25 mg de Prostaglandina F2α (PGF; 

dinoprost trometamina, Lutalyse, Pfizer, USA) com intervalos de 12 horas (06:30 – 18:30), 

junto com a retirada do dispositivo intravaginal de progesterona. No dia 8 foram 

administrados 25 mg de GnRH (Gestran, ARSA S.R.L, Argentina) 24 horas após a primeira 

dose de PGF. As fêmeas foram inseminadas em tempo fixo, onde foi realizada duas 

inseminações no dia 8, no turno da tarde, e no dia 9, no turno da manhã, após 18 horas a 

aplicação do indutor de ovulação (GnRH). As avaliações ultrassonográficas se iniciaram no 

dia 0, no dia da indução do cio. A dinâmica folicular foi monitorada a cada 12 horas do dia 

4 e do dia 7, com objetivo de observar o crescimento folicular e no dia 8 e no dia 9, no 

momento da realização da inseminação e observar a taxa de ovulação. No dia 15 foi realizado 

outro acompanhamento com objetivo de quantificar os corpos lúteos formados e folículos 

anovulatórios. No dia 0, dia 4 e dia 7 obteve-se média e desvio padrão 7,6 ± 2,5; mm; 7,7 ± 

2,4 mm; 10 ± 2,4 mm, respectivamente, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1: A média e desvio padrão (mm) do diâmetro total de cada dia de avaliação 

ultrassonográfica. 
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De acordo com o resultado obtido, nota-se que as fêmeas responderam de forma 

satisfatória ao protocolo de superovulação, demostrando um crescimento folicular até o 

último dia de avaliação. No dia 0, dia 4 e dia 7 obteve-se um número total de folículos de 

25; 54 e 73, respectivamente. Sendo divididos em dois grupos: folículos ≥ 8 mm e folículo 

< 8 mm, tendo como média e desvio padrão 1,5 ± 0,9; 2,3 ± 1,8 e 6,7 ± 5,2 para o primeiro 

grupo, e para o segundo grupo a média e desvio padrão de 1,6 ± 0,5; 4,5 ± 2,6 e 2,4 ± 2,9 

para o dia 0, dia 4 e dia 7, respectivamente, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2: Número total de folículos e média e desvio padrão de folículos ≥ 8 mm e < 8 

mm dos dias de avaliação ultrassonográfica. 

 
 

No dia 15 foi realizada a colheita de embriões, onde os animais apresentaram corpo lúteo, 

apresentando no ovário direito e no ovário esquerdo média e desvio padrão 5,3 ± 3,2; 3 ± 

3,2, respectivamente e as fêmeas bovinas apresentaram um total de 12 folículos 

anovulatório, sendo que 4 pertencem ao ovário direito e 8 ao ovário esquerdo, obtendo 

média e desvio padrão 0,5 ± 0,5 e 1 ± 1,1 para ovário direito e esquerdo. Concluindo- se 

que as fêmeas bovinas obtiveram resposta satisfatória frente ao protocolo de 

superovulação, devido seus folículos ovarianos apresentarem crescimento ao longo dos 

dias avaliados por ultrassonografia e apresentarem número expressivo de corpos lúteos 

no momento da colheita de embrião. 

 

Palavras-chave: Bovinos. Dinâmica folicular. Superovulação. 
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O jurará (Kinosternon scorpioides) é uma pequena tartaruga de água doce encontrada no 

Maranhão na região da Baixada Maranhense - Brasil. Estudos sobre a biologia reprodutiva 

dessa espécie ainda necessitam ser elucidados, assim, objetivou-se analisar a morfologia dos 

órgãos reprodutor feminino pela ultrassonografia, propiciando um padrão de imagem dessa 

biotecnica para a espécie, a ser aplicado em programas de conservação. Utilizou-se duas 

fêmeas de jurará, para os exames ultrassonográficos realizados duas vezes por semana 

durante o período do experimento. As imagens foram obtidas com o uso do aparelho 

ultrassonográfico “Chison 9300 Vet” com um transdutor semi-convexo ajustados numa 

frequência variando de 6MHz a 8MHz. Previamente os animais eram contidos manualmente 

para o procedimento de tranquilização, com o uso da associação de cetamina 60 mg/kg e 

diazepam 2mg/kg. Com os animais tranquilos e relaxados procedia-se, com auxílio de gel, 

de forma a favorecer a passagem das ondas sonoras, entre as áreas desprotegidas da carapaça 

e plastrão da cintura e dos membros pélvicos, o transdutor era introduzido para a obtenção 

das imagens (Figura 1).  Constatou-se nas imagens (Figuras 2 e 3) que as gônadas possuem 

folículos em diferentes estágios de desenvolvimento, a semelhança das observações de Costa 

et. al (2009) para a mesma espécie, sendo possível diferenciar a dinâmica do 

desenvolvimento folicular e de ovos com formação das membranas da casca, de aspectos 

alongados. Ultrassonograficamente os folículos apresentam-se hipoecóicos variando sua 

coloração em tons de cinza (Figura 2). Ao longo de sua maturação, inicia a calcificação, 

quando a média de tamanho, for por volta de 15,25 mm, começando a apresentar um padrão 

hiperecóico apenas nas bordas e posteriormente visualiza-se imagem no seu interior variando 

de hipoecóico a anecóico e bordas hiperecóicas, evidenciando completamente o padrão de 

ovo, até o momento da postura. O estudo se mostrou importante como modelo prático a 

auxiliar ações de manejo na biologia reprodutiva da própria espécie, servindo também de 

base a outros estudos com espécies semelhantes.  
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Figura 01. Imagens de Kinosternon scorpioides em (A). Local de acesso do transdutor (seta 

vermelha) para a obtenção das imagens, região da cintura pélvica e dos membros pélvicos 

(B). 

 
 

 

Figura 02. Imagem ultrassonográfica de gônadas de Kinosternon scorpioides. A: folículos 

em diferentes estágios de desenvolvimento (seta vermelha); B: ovo em corte longitudinal em 

formato alongado (seta vermelha).  

 

 

 
 

Figura 3. Imagem ultrassonográfica da dinâmica folicular de jurará (Kinosternon 

scorpioides) observada com três dias de diferença entre elas (A) e (B) respectivamente. 
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A B 

A B 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

32 

 

 

Palavras-chave: Gônadas femininas. Jurará. Ultrassonografia. 
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As leishmanioses compreendem um complexo de doenças causadas por parasitos 

intracelulares obrigatórios pertencentes à ordem Kinetoplastida, à família 

Tripanossomatidae e ao gênero Leishmania. Este gênero inclui inúmeras espécies de 

protozoários flagelados unicelulares que são agentes causadores de enfermidades em 

diversos hospedeiros em ciclos zoonóticos e antropozoonóticos, sendo os cães domésticos 

os principais responsáveis pela manutenção da cadeia epidemiológica da doença, uma vez 

que vivem diretamente com o homem (TESH, 1995; MENEZES-SOUZA, 2009). Dessa 

forma, objetivou-se avaliar o perfil clínico e hematológico de cães naturalmente infectados 

com Leishmania (Leishmania) chagasi oriundos do atendimento no hospital veterinário da 

UEMA. Para isso, foram coletadas duas amostras de sangue de 10 animais positivos e com 

sintomatologia para Leishmaniose Visceral Canina (LVC); 10 animais positivos e sem 

sintomatologia para LVC; e de cinco animais negativos (grupo controle) para a doença. As 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Patologia Clínica da UEMA para avaliação 

das séries eritrocitárias, leucocitárias e plaquetárias, bem como determinar as concentrações 

de ureia, creatinina, PPT (proteína plasmática total), AST (aspartato aminotransferase) e 

ALT (alanina aminotransferase). Os resultados foram submetidos a análises estatísticas de 

média e desvio padrão. Observou-se que os sinais clínicos mais frequentes nos animais 

positivos sintomáticos para LVC foram: linfadenopatia (90%), onicogrifose (90%), perda de 

peso (80%) e úlceras (80%). Todos estes sinais são comumente observados em cães 

naturalmente infectados por L. (L.) chagasi (ALMEIDA et al., 2005). Já os animais 

assintomáticos apresentaram úlceras (20%) e lesões oculares (20%). Em relação às análises 

hematológicas dos cães sintomáticos para LVC foi observado que os animais apresentaram 

diminuição nos níveis de hemácias, plaquetas e hemoglobina, sendo esta última ocasionada 

pela diminuição do número de hemácias observada dos animais (tabela 1).  
 

Tabela 1: Média e desvio padrão dos parâmetros hematológicos dos cães positivos e com 

sintomatologia para Leishmaniose Visceral Canina (LVC) atendidos no Hospital Veterinário 

da UEMA. 

Parâmetros Média 
Desvio 

Padrão (σ) 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Valores de 

referência1 

Hemácias (x 106/µl) 3.53 ± 1.01 4.77 2.08            5.5 – 8.5 

Hemoglobina (g/dL) 7.17 ± 2.04 9.69 4.24                                          12 – 18 

Leucócitos (µl) 11.26 ± 9685.8 29.60 21.00              6 – 17 

Linfócitos 21.80 ± 14.10 49000 6000             12 – 30 

Eosinófilos (µl) 203.10 ± 2.64 7.000 0.00          100 – 1250 

Plaquetas 131.00 ± 48580 180000 40000    200.000 - 900.000 
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1 Valores segundo Garcia-Navarro (2005) 

  Significativo (p > 0,05) 

 

Os animais positivos assintomáticos para LVC apresentaram diminuição nos níveis de 

hemoglobina, enquanto que os outros valores permaneceram normais, como evidencia a 

tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2: Média e desvio padrão dos parâmetros hematológicos dos cães positivos e sem 

sintomatologia para Leishmaniose Visceral Canina (LVC) atendidos no Hospital Veterinário 

da UEMA. 

Parâmetros Média 
Desvio 

Padrão (σ) 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Valores de 

referência1 

Hemácias (x 106/µl) 5.67 ± 1.19 7.42 3.73 5.5 – 8.5 

Hemoglobina (g/dL) 11.48 ± 2.38 14.85 7.57 12 – 18 

Leucócitos (µl) 11.28 ± 9800.8 38.000 2800.0 6.000 – 17.000 

Linfócitos 18.30 ± 12.56 43.000 0.000 12 – 30 

Eosinófilos (µl) 1150.0 ± 6.50 24.000 1.000 100 – 1250 

Plaquetas 246.70 ± 155818 486000 87000 200.000 - 900.000 
1 Valores segundo Garcia-Navarro (2005) 

  Significativo (p > 0,05) 
 

Em relação às análises bioquímicas dos animais sintomáticos (tabela 3), observou-se que a 

maioria destes animais apresentou uma elevação nos valores de ureia, enquanto que os 

valores de creatinina se mantiveram normais, além de aumento nas concentrações de PPT. 

Os níveis de AST e ALT não foram significativos (p > 0,05). Este último achado contradiz 

com Ciaramella et al. (2005), que afirmam que as funções hepáticas geralmente encontram-

se aumentadas em cães com LVC. 

 

Tabela 3: Média e desvio padrão dos valores das análises bioquímicas dos cães positivos e 

com sintomatologia para Leishmaniose Visceral Canina (LVC) atendidos no Hospital 

Veterinário da UEMA. 

Parâmetros Média 
Desvio 

Padrão (σ) 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Valores de 

referência* 

Ureia (mg/dL) 74.55 ± 69.56 224.50 28.00 15 – 40 

Creatinina (mg/dL) 1.27 ± 0.95 3.60 0.60 0.5 – 1.8 

PPT (g/dL) 8.80 ± 1.32 10.00 6.00 6 – 8 

* Valores segundo Kaneko (1989) 

 Não significativo (p > 0,05) 

 

Nas dosagens bioquímicas séricas dos animais sem sintomatologia para LVC (tabela 4) 

observou-se que os valores de ureia e creatinina mantiveram-se na média. Em estágios mais 

avançados da doença pode ser que ocorra aumento de uréia e creatinina, porém o número de 

casos é relativamente baixo (AMUSATEGUI et al., 2003). Os níveis de AST e ALT não 

foram significativos (p > 0,05) e as concentrações de PPT encontraram-se acima dos valores 

de referência em todos os animais, o que é característico da LVC (LOPEZ et al., 1996). 
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Tabela 4: Média e desvio padrão dos valores das análises bioquímicas dos cães positivos e 

sem sintomatologia para Leishmaniose Visceral Canina (LVC) atendidos no Hospital 

Veterinário da UEMA. 

Parâmetros Média 
Desvio 

Padrão (σ) 

Valor 

máximo 

Valor 

mínimo 

Valores de 

referência* 

Ureia (mg/dL) 39.6 ± 21.80 92.00 13.00 15 – 40 

Creatinina (mg/dL) 1.19 ± 0.54 2.60 0.60 0.5 – 1.8 

PPT (g/dL) 8.95 ± 0.74 10.00 8.00 6 – 8 

* Valores segundo Kaneko (1989) 

 Não significativo (p > 0,05) 

 

Através dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que os animais positivos e 

com sintomatologia para LVC apresentaram mais alterações nas análises clínicas, 

hematológicas e bioquímicas séricas em relação aos animais positivos e sem sintomatologia 

para LVC, bem como que houve alteração significativa nos valores dos parâmetros 

hematológicos dos animais sintomáticos e assintomáticos para LVC, e os valores obtidos 

nas análises bioquímicas de AST e ALT dos animais não foram significativos.  

 

Palavras-chave: Cães. LVC. Hematologia. 
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Devido suas vantagens produtivas e reprodutivas em relação ao bovino, o búfalo (Bubalus 

bubalis) tem despertado o interesse dos produtores nos últimos anos como uma excelente 

alternativa para a produção de carne, leite e derivados. Porém, a sobrevivência de uma 

espécie depende de sua diversidade genética, e a mensuração dessa variabilidade pode ser 

um parâmetro predominante na caracterização desses animais. Como a heterogeneidade 

genética é rapidamente atingida pelas condições ambientais e seleção fenotípica, surge então 

a necessidade de manter a variabilidade. Entretanto mesmo com características 

economicamente visadas, as pesquisas científicas são limitadas em muitos países onde o 

búfalo é economicamente importante e como consequência a pesquisa genômica encontrasse 

defasada quando comparado com outras espécies de interesse econômico. Uma vez que as 

informações sobre o genoma bubalino estão no início, não se sabe sobre o papel de genes do 

MHC de classe I não clássico no que diz respeito a imunologia bubalina, para o estudo desses 

genes mapas genômicos de bovino são utilizados por meio de tecnologias envolvendo a 

genômica comparativa. Existem dois tipos de genes de MHC de classe I, clássico e não 

clássico. As moléculas clássicas são expressas na maioria das células somáticas e apresentam 

peptídeos derivados do próprio animal ou de proteínas de patógenos intracelulares para 

linfócitos T citotóxicos. Genes de classe I do MHC não clássicos parecem ter papéis únicos, 

mas cruciais, especialmente em relação aos mecanismos de evasão de patógenos, controle 

de ativação de células NK e reprodução bem sucedida. Em humanos, por exemplo, HLA-E, 

F e G constituem a classe de genes não clássicos. As características destes genes 

heterogêneos variam, mas incluem: expressão não ubíqua, polimorfismo reduzido ou nulo e 

cadeias pesadas codificadas com domínios citoplasmáticos truncados. Nesse contexto o 

estudo teve como objetivos avaliar o padrão de variação da sequência de MHC I não clássico 

comparando com o observado em bovinos e calcular índices de variabilidade genética de 

MHC I não clássico em bubalinos. Para tanto foram analisadas 5 amostras sanguíneas de 

búfalos provenientes dos municípios de Viana e Cajari, após realização dos testes 

moleculares as amostras foram encaminhadas a empresa prestadora de serviço especializado 

para o sequenciamento. As sequencias geradas demonstraram que os índices de diversidade 

genética calculados para os marcadores MIC e NC3 revelaram que a população estudada 

Bubalus Bubalis apresenta uma baixa variabilidade genética (Tabela 1). Desta forma 

podemos inferir que pesquisas com o uso de outros marcadores mais variáveis se faz 

necessário, uma vez que os resultados encontrados nessa pesquisa se assemelham aos 

descritos por Birch et.al., (2006) que afirma que o gene MHC I não clássico apresenta-se 

bem conservado no humano, no rato e no bovino. Em estudo desenvolvido por Albuquerque 
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et.al., (2006) utilizando o marcador RAPD do qual fizeram parte 233 animais das raças 

Carabao, Baio, Murrah, Jabarafadi e Mediterrâneo foi obtida uma variabilidade significativa, 

resultados análogos também foram encontrados por Marques et.al., (2011) ao utilizar 

marcadores de microssatélite para mensurar a diversidade genética entre as mesmas raças 

bubalinas.  

 

Tabela 1: Índice de diversidade para os marcadores MIC e NC3. 

 

Uma vez realizado o alinhamento e verificação dos pontos polimórficos foi possível observar 

a relação de proximidade entre os diferentes grupos e dentro de cada grupo. Assim, 

verificaram- se de forma geral, valores altos de similaridade, demonstrando menor 

variabilidade genética entre os animais, sendo a distância genética encontrada entre as 

espécies Bubalus bubalis e Bos tauros utilizando o marcador MIC foi de 0,3%. Quando 

mensurada a distância dentro das espécies foram encontradas 0,2% para a população 

bubalina e 1,4% para a população bovina. Ao analisar o marcador NC3 foi possível observar 

que a distância genética encontrada entre as espécies Bubalus bubalis e Bos tauros foi de 

1,65%. E quando calculada a distância dentro das espécies foram encontradas 0,01% e 0,45 

% para as respectivas espécies. Desta forma é possível inferir com base na análise do padrão 

de variação das sequencias de MHC I não clássico entre búfalos e bovinos apresentou alta 

similaridade, os índices de variabilidade genética de MHC I não clássico (NC3 e MIC) na 

espécie Bubalus bubalis foram baixos, pois o número de haplótipos presentes na espécie 

permite afirmar que o gene é conservado na espécie. 

 

Palavras-chave: Búfalo. MHC Ib. Sequenciamento. 
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A Baixada Maranhense apresenta cerca de 24 mil cavalos, destacando-se um grupamento 

genético denominado “Baixadeiro”. Esses animais alimentam-se basicamente da pastagem 

nativa, sem preparação do pasto por parte dos criadores (SERRA, 2004). Segundo Carvalho 

(1997), o manejo reprodutivo consiste na divisão dos animais em grupos, onde as éguas são 

divididas em lotes, e cada um dos grupos é entregue a um garanhão, chamado na região de 

pastor (padreador). Fazer um acompanhamento profissional da reprodução equina exige uma 

complexa gama de conhecimento da morfofisiologia reprodutiva da égua, dando ênfase a 

dinâmica folicular e as modificações uterinas ocorridas ao longo do estro (DINIZ, 2011) e 

para um melhor acompanhamento faz-se necessário utilizar certas tecnologias como o 

ultrassom. Considerando a importância de se utilizar a ultrassonografia como auxilio ao 

manejo reprodutivo e com pretensão de obter características próprias da dinâmica folicular 

das éguas do grupamento genético “Baixadeiro” o trabalho teve por objetivo realizar, por 

meio da ultrassonografia, a avaliação da dinâmica folicular da égua “Baixadeiro”. A 

pesquisa foi realizada na Fazenda Escola São Bento – FESB / UEMA, localizada na Baixada 

Maranhense, durante todo o mês de Fevereiro. Foram utilizadas 10 éguas criadas na Unidade 

de Estudo, Pesquisa e Conservação do Equino “Baixadeiro” – UEPCEB. As éguas 

apresentavam idade entre 2,5 e 10 anos. O escore de condição corporal foi obtido utilizando-

se a escala de 1-9, de acordo com a classificação estabelecida por Henneke (1983). O peso 

foi estimado por meio de fita para pesagem de equinos. As éguas foram sincronizadas com 

prostaglandina exógena. No terceiro dia após a sincronização iniciou-se as observações por 

meio do ultrassom. Todas as fêmeas foram submetidas a exame clínico-ginecológico e a 

palpação retal com auxílio de ultrassom, onde foram observadas estruturas ovarianas 

(folículos, corpo lúteo) e a consistência uterina (avaliação da consistência da parede e 

presença de líquido). Com base nas imagens também pode-se fazer uma avaliação da 

ecotextura uterina. A observação de folículos com diâmetro menor de 30mm era alternada 

em 24 horas. Após atingir 30mm, os folículos foram observados diariamente até atingir o 

diâmetro de folículo pré-ovulatório. Em relação ao tônus uterino, neste experimento foi 

adotado o seguinte critério de classificação: tônus 1 para úteros rígidos, tônus 2 para úteros 

com flacidez média e tônus 3 para úteros flácidos. A utilização da ultrassonografia para 

avaliação do sistema reprodutor mostrou-se eficiente uma vez que por meio deste pode-se 

observar com clareza todas as alterações uterinas ou ovarianas ocorridas durante os dias de 

treinamento. O peso variava entre 173 e 286 kg (233,4 ±39,81 kg). O escore de condição 

corporal (ECC) variava de 2,5 a 5 (4,1±0,9). Estes resultados indicam um estado de magreza 

dos animais, apesar de terem ganhado peso no decorrer do experimento. Com base nos 

resultados as éguas foram distribuídas em grupos. O grupo 1 apresenta as éguas que foram 

acompanhadas durante todo o estro com crescimento folicular, até o momento da ovulação. 

E o grupo 2 que é constituído por duas éguas que não apresentaram ovulação. O Grupo 1 

envolve as éguas de número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 13 e 16. Os diâmetros apresentados pelos 
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folículos durante o período de observação mostraram-se semelhantes no ovário direito 

quando comparados aos diâmetros dos folículos do ovário esquerdo, estes apresentaram 

resultados que variam de 10mm (±1,8mm) até 23,3mm (±13,2mm) de diâmetro. A maioria 

das éguas apresentaram duração de estro de sete dias. A égua nº 03 e a nº 13 apresentaram 

seis e cinco dias de estro, respectivamente. Diniz (2011) e outros autores citam que o período 

normal de estro é de quatro a sete dias. Portanto, o período de duração do estro para as éguas 

citadas anteriormente apresentou-se dentro do padrão. O período duração do estro da égua 

nº 06 (16 dias) e da nº 16 (10 dias) está bem além da média. Entretanto, McCue (2003) 

defende que esta fase apresenta uma duração muito variável, com média de sete dias, mas 

podendo durar de dois a 14 dias. Nos primeiros dias de estro, os diâmetros variaram de 20mm 

a 23,5mm, chegando a média de 21,9mm. Houve um crescimento folicular durante o período 

de observação, em que no dia anterior a ovulação, os diâmetros variaram de 29mm a 

41,5mm, com média de 36,8mm. Segundo Ginther (1995), o diâmetro máximo do folículo 

pré-ovulatório está relacionado com a época do ano, a raça e o tipo de égua; e o tamanho do 

folículo pré-ovulatório no início do estro pode influenciar a duração do estro e da ovulação 

(SHIRAZI, 2004). Provavelmente, o fato de a égua nº 5 ovular com folículo com 29mm de 

diâmetro deve ter ocorrido devido a condição corporal, fatores ambientais e concentração 

hormonal favorável. Em relação ao edema de útero, em duas éguas (nº03 e nº06) foi possível 

observar edema de grau 1 no último dia de diestro do ciclo anterior; depois já em estro foi 

possível observar edema de grau 1, aumentando para grau 3 no decorrer do estro, 

desaparecendo o edema até 24 horas antes da ovulação. A égua 01 não apresentou edema 

antes do inicio do estro, e não foi possível observar se tinha ou não edema no final do diestro 

da égua 13; entretanto, ambas apresentaram edemas que variavam de grau 1 a grau 2 no 

decorrer do estro, não apresentando mais edema 24 horas antes da ovulação. A égua número 

16 só apresentou edema que variou de grau 1 ao 3 no final do estro, apresentando pequeno 

edema 24 horas após a ovulação. O contrário ocorreu nas éguas 02, 04 e 05. A égua 02 

apresentou edema somente um dia (48 horas antes da ovulação), não apresentando edema 

anterior ou posteriormente a esse dia. A égua 04 apresentou edema de grau um apenas no 

quarto a sexto dia do estro. A égua número 05 não apresentou edema durante os dias de 

observação. Em relação ao tônus uterino, todas as éguas do grupo 1 (com exceção da nº 13) 

apresentaram tônus que variava entre 2 e 3 desde o meio do estro até o inicio do diestro. A 

égua 13 apresentou variação de edema entre 2 e 3 desde o inicio do estro até o diestro. Isso 

pode ter ocorrido devido à taxa de estrógeno circulante apresentar-se maior em relação a 

progesterona. O grupo 2 envolve as éguas de número 12 e 14, sendo realizado 

acompanhamento do crescimento folicular, com ausência de ovulação (éguas permaneceram 

em anestro). Os diâmetros apresentados pelos folículos durante o período de observação 

mostraram-se semelhantes no ovário direito e esquerdo em ambas éguas, estes apresentaram 

resultados que variam de 10 mm (±1,8 mm) até 23,3 mm (±13,2 mm) de diâmetro. O 

diâmetro folicular máximo encontrado nos ovários direito e esquerdo nas éguas 12 e 14, 

respectivamente, foi de: OD (22,5 mm), OE (23 mm) e OD (23,5 mm), OE (31 mm). 

Portanto, somente um folículo atingiu um diâmetro acima de 30 mm porém, após 24 horas 

regrediu. Esse resultado provavelmente ocorreu devido ao baixo peso e ECC apresentados 

pelas éguas do grupo 2 quando comparadas as outras éguas. As duas apresentaram os dois 

menores pesos (égua 12: 186 kg e égua 14: 173 kg) e escore de 2,5. Ferreira et al. (2005) 

indicaram que uma baixa condição corporal pode comprometer a função do eixo hipotálamo-

hipófise-gônadas e o controle do mecanismo hormonal que desencadeia a atividade folicular 

estaria comprometido nesses animais. Ou seja, segundo estes autores fica comprovado que 

o baixo peso e ECC das éguas podem ter ocasionado essa deficiente atividade folicular. Nas 

éguas que apresentaram anestro não foi possível observar formação de edema no útero. Em 

relação ao tônus uterino, na égua nº 12 só foi observado tônus de grau 1 e 2. Isso deve ter 
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ocorrido como consequência de um baixo nível de estrógeno, por conta do baixo 

desenvolvimento folicular. Já a égua 14 chegou a apresentar edema 3, provavelmente por 

conta do aumento de estrógeno devido a presença do folículo de 31mm; entretanto, conforme 

a regressão do folículo foi ocorrendo o tônus também diminuiu. Com base no período de 

observação, conclui-se que a dinâmica folicular é fortemente influenciada pela nutrição, 

entre outros fatores, uma vez que não houve uma resposta positiva a sincronização pelas 

éguas que apresentaram uma baixa condição corporal; o contrário ocorreu com as éguas com 

boa condição corporal. Portanto, fazer o acompanhamento da dinâmica folicular e uterina é 

de fundamental importância para obter resultados favoráveis na reprodução de qualquer 

espécie. 

 

Palavras-chave: Baixadeiro. Ultrassonografia. Dinâmica folicular. 
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PAPEL DA VEGETAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DA QUALIDADE DO SOLO EM 

MATAS CILIARES, CAPOEIRAS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA 

AMAZÔNIA ORIENTAL. 

 

Orientanda: Ana Carolina Medeiros ARAUJO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU. 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão – CCA/UEMA. 

 

Ações antrópicas têm acentuado a degradação de vegetações, que acabam por deixar de 

realizarem suas funções. As Matas Ciliares, Capoeiras entre outros sistemas, vêm recebendo 

destaque, nesta questão, passando por intensos processos erosivos nas últimas décadas. A 

restauração desses torna-se de fundamental valia, dentro deste contexto, se torna crucial 

conhecer o papel da vegetação na restauração da qualidade do solo nesses ecossistemas. Esta 

pesquisa foi desenvolvida em dois rios (Rio Pepital e Rio Grande) da Bacia Hidrográfica do 

Rio Pepital no município de Alcântara-Maranhão e teve como objetivo descrever como a 

composição  fitossociológia se relacionam com as propriedades físicas e químicas do solo 

em matas ciliares, capoeiras e sistemas agroflorestais na Amazônia Oriental. Trabalhou-se 

diante de quatro níveis de degradações, nível de degradação 4: degradação muito alta (DMA; 

nível de degradação 3: degradação alta (DA); nível de degradação 2: degradação média 

(DM), e nível de degradação 1: degradação baixa (DB). Em cada rio foram selecionados três 

blocos de amostragem, onde cada um apresenta quatro parcelas, totalizando 24 parcelas 

permanentes de 50 x 20 m. A amostragem dos indivíduos arbóreos seguiu uma classificação: 

indivíduos com altura > 1,30 m e diâmetro a altura do peito (DAP) ≥ 10 cm, foram 

amostrados ao longo de um transecto de 50 m na parcela; indivíduos com 1 ≤ DAP < 10 cm 

e com altura > 1,30 m, amostrados em cinco subparcelas de 4 x 5 m, distribuídas  ao longo 

da parcela; e, com DAP ≥ 10 cm foram mapeados com coordenadas x e y na parcela. Foram 

coletados três exemplares de material botânico de cada espécie. A identificação do nome 

vulgar das plantas foi feito por ribeirinhos. A identificação científica foi realizada por 

especialistas, confirmadas em bibliografia específica e comparações com exsicatas 

existentes no Laboratório de Estudos Botânicos da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) e no Herbário Rosa Mochel (SLUI), do Núcleo de Estudos Biológicos (NEB) da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) em São Luís (MA). Nas mesmas áreas 

trabalhou-se com  propriedades físicas do solo (umidade, densidade aparente, 

macropororosidade, microporosidade, porosidade total, areia grossa, areia fina, silte, argila 

e relação silte/argila, biomassa das raízes, e infiltração). Os dados foram submetidos a 

Análises de Variância (ANOVA) de dois fatores (Rio, Degradação, e interação Rio x 

Degradação) seguidas pelo teste LSD de Fisher e ainda realizou-se a correlação dos 

componentes estruturais e hidráulicas do solo em um gradiente de degradação, através de 

uma ACP. No nível de degradação muito alto foram encontrados 139 indivíduos, 11 espécies 

pertencentes a 11 famílias. Na degradação alta encontrou-se 578 indivíduos, 56 espécies 

pertencentes a 22 famílias. Nas áreas de degradação média encontrou-se 531 indivíduos, 78 

espécies que pertencem a 27 famílias e nas áreas do nível de degradação baixa, foram 

encontrados 471 indivíduos, 66 espécies, que pertencem a 25 famílias. A abundância de 

árvores com DAP >10cm nos níveis alto, e muito alto de degradação foram quase nula 

devido ao alto nível de degradação e não diferiram estatisticamente (Tabela 1), enquanto no 

nível médio  foi encontrada uma abundância de 346 indivíduos por hectare e no nível de 

degradação baixo foi encontrada uma abundância de 463 indivíduos por hectare o que 

caracteriza uma área florestal conservada. Em média, as áreas mais conservadas 
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apresentaram indivíduos arbóreos com 16,4 metros de altura e 22,7 cm de diâmetro o que 

representa valores estatisticamente diferentes das áreas com estado de degradação médio 

onde a altura foi de 10,3 m e o diâmetro de 14,9 cm. Na tabela 03 estão descritos as árvores 

que se apresentam em maior abundância nas áreas mais conservadas (DB), apresentando de 

maiores alturas e DAP com maiores valores. 

 

 

 
 

Nível de  

Degradação 

Abundância 

(ind/ ha) 

Altura 

(m) 

DAP 

(cm) 

D4 (DMA) 0,00 ± 0,00 a 
0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 

D3 (DA) 1,67 ±  4,08 a 
1,17 ± 2.86 a 2,39 ± 5,85 a 

D2 (DM) 346,67 ± 158,07 b 
10,32 ± 2,04 b 14,90±  0,68 b 

D1 (DB) 463,33 ± 83,35 c 
16.42 ± 5,91 c 22.70±  4,34 c 

F 24,28 
57,07 24,24 

P <0,0001 
<0,0001 <0,0001 

 
 
 
 

A análise de componentes principais das variáveis de física do solo em função do gradiente 

de degradação de mata ciliar (Figura 03) revelou que os dois primeiros eixos explicaram 

32,7% da variabilidade total da física do solo, sendo altamente significativa (P = 0,0003), 

registrando 38,7% e 17,8% para o primeiro e segundo eixos, respectivamente.O diagrama 

de ordenação (Figura 03-A) mostra o agrupamento dos pontos em função do nível de 

degradação. O primeiro eixo sofreu maior influência dos níveis de degradação muito alto 

(D4),e baixo (D1), e o segundo, foi influenciado pelo nível alto (D3), e médio (D2) nos dois 

rios (Pepital e Grande). No círculo de correlações (Figura 03-B), observa-se que o eixo 1 

sofreu maior influência Microporosidade, Tempo de Infiltração, Densidade aparente, Areia 

fina, Areia grossa, Silte, Relação Silte Argila total , Macroporosidade , Porosidade Total 

(PT). O eixo 2 (Figura 4.B) é mais influenciado pela argila e biomassa das raízes. O nível de 

muito alto D4 (DMA) e D3 (DA) tem forte relação Microporosidade, Tempo de Infiltração, 

Densidade aparente, Areia grossa, o que pode ser explicado pela maior acentuação da 

degradação nessas áreas, apresentando assim áreas com alta compactação, com maiores 

valores de densidade aparente, e maior tempo para que ocorra a infiltração no solo, fatores 

que dificultam o enraizamento, e que foram trazidos pela agricultura de corte e queima 

praticado nas margens dos rios Pepital e Grande. GALETII (1973) explica que no solo 

depauperado ou desgastado a planta não encontra mais um ambiente favorável que precisa, 

não pode mais desenvolver bem as suas raízes, porque ele está raso e duro; não pode mais 

retirar os alimentos de que precisa, porque ele ficou pobre, ácido, e seco; ele não absorve 

mais água das chuvas, porque ficou duro, compacto e impermeável. A densidade, 

distribuição e tamanho dos poros e resistência a penetração das raízes são algumas das 

Tabela 01. Valores médios de abundancia, e altura de árvores (DAP > 10cm) em um 

gradiente de degradação  da mata ciliar dos rios Pepital e Grande em Alcântara, MA. 
 
 

Letras distintas representam diferença estatística segundo o teste LSD Fisher ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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propriedades físicas alteradas pela compactação do solo (SILVA et al., 2003). Nota-se que 

os níveis de degradação D1 (DB) e D2 (DM) são fortemente influenciados pelas 

propriedades, Areia fina, Areia grossa, Silte, Relação Silte/Argila total , Macroporosidade, 

Porosidade Total, Biomassa das Raízes (BR). Este resultado é devido ao fato dessas regiões 

encontrarem-se mais conservadas, apresentando maior atividade química, maior areação e 

teor de umidade mais elevado, possibilitando assim maior taxa de enraizamento, sendo um 

ambiente propício a ser adensado, com árvores mais frondosas. 

 

 
Figura 01: Análise de componentes principais das propriedades estruturais e hidráulicas do 

solo em um gradiente de Degradação em Mata Ciliar, Alcântara (MA). A) Diagrama de 

ordenação dos níveis de degradação; B) Circulo de correlações das propriedades estruturais 

e hidráulicas. Teste de permutação (R² = 32,7%; P = 0,0003). D4= Nível de Degradação 

Muito Alto; D3= Nível de Degradação Alto; D2= Nível de Degradação Médio; D1= Nível de 

Degradação Baixo; Microporosidade (MicroP), Tempo de Infiltração (T), Densidade 

aparente (DA), Argila (AG), Areia fina (AF), Areia grossa (AG), Silte (Silt), Relação Silte 

Argila total (Sat), Macroporosidade (MacroP), Porosidade Total (PT), Biomassa das Raízes 

(BR). 

 
O uso antrópico do solo com agricultura de corte e queima vem colaborando de forma 

negativa com a composição florística da Mata Ciliar de Alcantâra. Os resultados sugerem 

que a estrutura da vegetação e a composição de espécies se modificam em função da 

intensidade da degradação sobre uma determinada área. Trabalhou-se com a composição 

florística da Mata Ciliar e até aqui foram encontrados 47 espécies e 24 famílias entre árvores 

grandes e pequenas. Nota-se que o solo da degradação mais severa, encontra-se fisicamente 

e quimicamente destruídos, contribuindo para a escassez da vegetação na mata. 

 

Palavras-chave: Ecossistema ciliar. Composição Florística. Recuperação. 
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EFICIÊNCIA DO USO DO NITROGÊNIO EM RAZÃO DA FORMA DE 

APLICAÇÃO DO FÓSFORO E DOSES DE NITROGÊNIO INOCULADAS COM 

BACTÉRIAS FIXADORAS DE N2. 

 

Orientanda: Ester de Paiva ALVES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Heder BRAUN. 

Prof. Dr. do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade – CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Fabricio de Oliveira Reis – Prof. do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia/UEMA. 

 

O feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), também conhecido como feijão-macassar ou 

feijão-de-corda, é uma espécie de ampla distribuição mundial, principalmente nas regiões 

tropicais (BRITO et al., 2009). O manejo de adubação nitrogenada difere do manejo dos 

demais nutrientes porque a tomada de decisão envolve aspectos técnicos, econômicos e 

ambientais (CERETTA & SILVEIRA, 2002). O P é o nutriente que tem proporcionado as 

maiores e mais frequentes respostas das culturas. Entretanto, sua baixa disponibilidade no 

solo afeta negativamente o crescimento das plantas e sua produção (PASTORINI et al., 

2000). A FBN é reconhecidamente eficiente em feijão caupi que, quando bem nodulado, 

pode dispensar outras fontes de N e atingir altos níveis de produtividade (RUMJANEK et 

al., 2005). O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da cultura do feijão caupi 

visando a economia de nutrientes principalmente o N e o P. O experimento foi realizado em 

condições de campo, localizado na área experimental da Universidade Estadual do 

Maranhão - UEMA, Campus de São Luís – MA, no período de 2014/2015. Foi utilizado o 

delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições, em arranjo fatorial (4x3) + 2, 

os quais serão constituídos por quatro doses de nitrogênio (N) (0, 20, 60 e 120 kg ha-¹) e três 

formas de aplicação de P (a lanço em área total, aplicada no sulco de plantio e parcelada no 

sulco), um tratamento com bactérias fixadoras de N e um tratamento controle sem a adição 

de N, P e bactérias fixadoras de N, totalizando 56 parcelas experimentais. A cultivar a 

utilizada foi a “BRS Guariba”. Como fontes de N e P foram utilizadas a uréia (45% de N) e 

superfosfato simples (20% P2O5). Foi quantificada matéria seca, teor de N, SPAD, 

remobilização de matéria seca, produção total de matéria seca e produtividade. O índice 

SPAD foi determinado pelo medidor portátil SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development-

502). As determinações foram feitas no período da manhã, em cada folha foram feitas cinco 

leituras e a média representou o valor da parcela. Nas fases fenológicas correspondentes à 

antese e maturação, foram coletadas duas plantas de milho por parcela, e separadas em parte 

aérea e espigas no laboratório e, em seguida, submetidas à secagem em estufa com circulação 

forçada de ar a 75 °C até atingir massa constante para determinação da massa seca da planta 

(MSP, g/planta) e teor de N (kg/ha) pelo método estabelecido por Kjeldahl e descrito por 

Tedesco et al. (1995). Por ocasião da colheita os grãos foram separados das espigas e 

amostras de aproximadamente 50 g colocadas em estufa a 75 °C, para determinação do grau 

de umidade. Os valores de produção de grãos foram padronizados a 13% de umidade para 

determinação da produtividade (t/ha). Foram determinados: Remobilização de matéria seca 

(RMS, kg/ha): RMS = Conteúdo de MS na antese – Conteúdo de MS na maturação; 

Produção de matéria seca total (kg/ha): PMST = Conteúdo de MS nos grãos + conteúdo de 

MS na maturação. Foi realizada a análise descritiva das médias e do erro padrão da média 

das variáveis. Para todas as variáveis estudadas a dosagem 120 kg/ha de N foi a que 

apresentou maiores resultados médios quando associada a forma de aplicação de P2O5 
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(parcelada no sulco). A forma de aplicação de P2O5 (lanço na área total) apresentou as 

menores médias para todas as doses de N. Para a produtividade (t/ha) a forma de aplicação 

de P2O5 sulco de plantio apresentou menor média assim como para o teor de N (kg/ha) 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Média da produtividade (t/ha) e teor de N (kg/ha) de plantas de feijão caupi 

cultivadas com quatro doses de N (kg/ha), três formas de aplicação de P2O5 (lanço na área 

total, sulco de plantio e parcelada no sulco), bactérias fixadoras de N2 e tratamento controle. 

 

Para os resultados do Índice SPAD a dose 120 kg/ha apresentou maior média em associação 

com a forma de aplicação de P2O5 parcelada no sulco com dose 0 de N. A forma de aplicação 

com menor índice SPAD foi a lanço na área total. O tratamento com apenas as bactérias 

fixadoras de N superou em resultados médios o tratamento controle (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Média do índice SPAD de plantas de feijão caupi cultivadas com quatro doses de 

N (kg/ha), três formas de aplicação de P2O5 (lanço na área total, sulco de plantio e parcelada 

no sulco), bactérias fixadoras de N2 e tratamento controle. 

 

Para os resultados de remobilização de matéria seca (kg/ha) e produção total de matéria seca 

(kg/ha) a dose 120 kg/ha apresentou maior média em associação com a forma de aplicação 

de P2O5 parcelada no sulco (Tabela 2). 
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Tabela 2. Valores médios da remobilização de matéria seca (kg/ha) em função de doses de 

N e formas de aplicação de P2O5. 

Formas de aplicação de 

P2O5 

Doses de N (kg ha-1) 

0 20 60 120 

 Remobilização de Matéria Seca (kg/ha) 

Sulco 1826,96±78 3663,3±107 3405,6±118 3941,5±38 

Lanço 1879,76±48 4005,1±63 4050,2±94 3173,36±101 

Parcelado no sulco 2296,8±117 4574,63±92 4811,06±80 6144,9±97 

Bactérias 2321,4±102 

540,9±72 Controle 

 Produção total de Matéria seca (kg/ha) 

Sulco 3325,55±155 3137,78±189 3125,11±181 3300,36±112 

Lanço 3148,59±101 3533,93±89 3485,73±100 3997,03±100 

Parcelado no sulco 2983,51±102 3001,21±118 3734,25±133 4852,41±89 

Bactérias 2385,40±146 

Controle 2458,65±53 

 

As informações obtidas indicaram que a dose 120 kg/ha de N quando associado com a forma 

de aplicação de P2O5 parcelada no sulco, apresentaram melhores resultados no cultivo de 

feijão caupi para o estado do Maranhão. Neste sentido, pesquisas precisam ser realizadas 

para aumentar todas as outras variáveis e a rentabilidade das famílias maranhenses.  

 

Palavras-chaves: Nitrogênio. Feijão Caupi. Bactérias. 
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AVALIAÇÃO DOS INDICADORES FÍSICO-QUÍMICOS DE QUALIDADE DO 

SOLO E EFICIÊNCIA DO USO DE NUTRIENTES DE DUAS CULTIVARES DE 

MILHO EM UM SISTEMA DE CULTIVO EM ALEIAS. 
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Orientador: Emanoel Gomes de MOURA.  
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Colaboradores: Georgiana Eurides de Carvalho MARQUES – Doutoranda/ Rede Bionorte. 

 

A região do trópico úmido brasileiro com caracteristicas tão intrínsecas ainda hoje não 

dispõe de alternativas tecnológicas que corresponda à expectativa da maioria dos seus 

agricultores e que atenda aos requisitos de sustentabilidade. O sistema de cultivo em aleias 

promove alterações nas caracteristicas química e físicas do solo, favorecendo a ciclagem de 

nutrientes, a redução do escoamento, conservando a água e reduzindo a erosão do solo. 

Assim, o objetivo desta pesquisa é avaliar a influência da utilização de diferentes 

combinações de leguminosas arbóreas nativas e exóticas na melhoria de indicadores 

produtivos e ambientais em um agroecossistema do trópico úmido. O experimento foi 

realizado no campo experimental pertencente à Universidade Estadual do Maranhão situado 

na Ilha de São Luís-MA.  O sistema baseia-se na combinação de quatro espécies de 

leguminosas, duas de alta qualidade de resíduos - Leucaena leucocephala (leucena) e 

Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa qualidade de resíduos - Clitoria 

fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium (acácia), consorciado com a cultura de milho, 

sendo duas cultivares BR 473 e AG 7088, distribuídos em cinco tratamentos mais um 

controle com quatro repetições. Os resultados demonstraram que houve interferência das 

combinações de leguminosas, o tratamento contendo acácia e gliricídia produziu uma 

quantidade superior de matéria orgânica (profundidade de 0-10 cm) em relação aos demais 

tratamentos nos atributos químicos do solo. Dados semelhantes foram encontrados por 

Dadalto (2013) no estudo dos efeitos da adição de resíduos no mesmo agroecosssitema. O 

estoque de matéria orgânica do solo pode reduzir, se manter ou aumentar de acordo com as 

características da biomassa depositada, da taxa de mineralização, da textura do solo e do 

clima. Tais variações influenciam as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo 

(KHORRAMDEL et al, 2013; LAL, 2004). A aplicação de resíduos de leguminosas na 

superfície afetou positivamente as propriedades físicas do o solo nas camadas de 5-12 cm. 

Em geral, as diferenças entre as parcelas sem resíduos e os outros tratamentos foram 

pequenas, mas significativas, exceto para a taxa de infiltração de água que era muito inferior 

no controle em relação às parcelas com resíduos, cerca de 50% (Tabela 1). Ainda em relação 

às propriedades físicas do solo, os tratamentos que receberam os resíduos de leguminosas 

não diferiram entre si. Já nas cultivares de milho houve diferenças significativas em relação 

ao índice de colheita, índice de colheita de nitrogênio, nitrogênio remobilizado e nitrogênio 

acumulado para as duas cultivares. Para ambas cultivares de milho, AG7088 e BR473, 

observaram-se diferenças significativas para o índice de colheita, índice de colheita de 

nitrogênio, nitrogênio remobilizado e nitrogênio acumulado (Tabela 02). O sistema com 

combinações de Clitoria fairchildiana e Gliricidia sepium demonstrou resultados mais 

expressivos para a maioria dos parâmetros analisados, exceto para a cultivar AG 7088 no 

parâmetro nitrogênio remobilizado onde a combinação de Acacia mangium e Gliricidia 

sepium foi a que obteve melhor resultado. 
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Tabela 1. Porosidade total, teor volumétrico de água saturada, capacidade de ar, densidade 

do solo e a taxa de infiltração de água nos tratamentos, na profundidade de 5-12 cm. 

 
L + C, Leucaena + Clitoria; L + G, Leucena + Gliricidia; L + A, Leucaena + Acacia; A + 

G, Acacia + Gliricidia; C + G, Clitoria + Gliricidia; C, Controle. Letras diferentes na mesma 

linha indicam diferença significativa ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

Tabela 2: Proteína bruta (PB); Indice de colheita (IC); Indice de colheita de 

Nitrogênio(ICN); Nitrogênio remobilizado (NR) e Nitrogênio acumulado (NA) em duas 

cultivares de milho em um sistema de combinações de leguminosas, São Luis (MA), 2015. 
TRATAMENTOS P.B I.C I.C.N N.R N.A 

Kg.ha-1 

 Cultivar BR (473)      

Clitoria fairchildiana + Leucaena 

leucocephala 

8,97a 59,59ab 50,47ab 50,56abc 66,74abc 

Acacia mangium + Leucaena 

leucocephala 

9,84a 60,63ab 48,19ab 48,34abc 89,12a 

Leucaena leucocephala + 

Gliricidia sepium 

10,24a 60,37ab 46,58ab 8,36c 87,43a 

Acacia mangium + Gliricidia 

sepium 

14,00a 57,82ab 56,87a 56,52abc 97,66a 

Clitoria fairchildiana + Gliricidia 

sepium 

12,95a 61,81ab 57,22a 66,00ab 82,96ab 

Controle 15,18a 42,57c 44,45ab 24,29bc 41,28bc 

Cultivar AG 473      

Clitoria fairchildiana + Leucaena 

leucocephala 

13,08a 58,14ab 53,91ab 64,52ab 95,75a 

Acacia mangium + Leucaena 

leucocephala 

9,01a 57,76ab 43,52ab 39,04abc 85,59a 

Leucaena leucocephala + 

Gliricidia sepium 

9,62a 57,76ab 43,26ab 27,95abc 85,83a 

Acacia mangium + Gliricidia 

sepium 

10,50a 57,48ab 51,58ab 76,73ª 79,69ab 

Clitoria fairchildiana + Gliricidia 

sepium 

9,06a 62,43a 50,52ab 42,80abc 97,42a 

Controle 9,01a 41,42c 26,12b 18,24abc 28,86c 

CV (%) 37,81 3,53 24,83 46,79 22,23 

 

Em relação à produtividade das duas cultivares de milho percebeu-se diferenças 

significativas entre os tratamentos com combinações de leguminosas [ BR 473(P <0,05; 

F=50,76; R=0,9338); AG 7088(P <0,05; F= 276,1; R= 0,9871)]. Em ambas cultivares de 

milho a combinação de Acacia mangium e Leucaena leucocephala demonstrou resultados 

* Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
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superiores aos demais tratamentos (Figura 1). Os dados de produtividade da cultivar QPM 

(BR 473) possui variação semelhante aos valores encontrados por Aguiar et. al (2013) 

estudando o mesmo sistema de aleias. Já para a cultivar AG 7088 os valores de produtividade 

encontrados estão abaixo dos valores estipulados por Gortijo Neto et al (2013). Os resultados 

deste estudo demonstram que a aplicação de resíduos combinados aumenta o teor de matéria 

orgânica e melhora as propriedades físicas dos solos coesos. A produtividade da cultivar BR 

473 é maior ao ser cultivada em agrossistemas. 
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* Tratamentos: CL (Clitoria fairchildiana + Leucaena leucocephala); AL (Acacia mangium + Leucaena 

leucocephala); LG (Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium); AG (Acacia mangium + Gliricidia 

sepium); CG (Clitoria fairchildiana + Gliricidia sepium) 
** Valores significativos pelo Teste de Tukey a 5%.  

Figura 1. Produtividades de duas cultivares de milho em sistema de aleias. 

 

Palavras-chave: Leguminosas. Biofortificados. indicadores do solo. 
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O girassol, cultivado adequadamente, acumula grandes quantidades de nutrientes, 

principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Seu sistema radicular profundo proporciona 

maior exploração e auxilia no melhor aproveitamento da fertilidade natural dos solos e das 

adubações dos cultivos anteriores, absorvendo nutrientes das camadas mais profundas. 

Entretanto, grande parte destes nutrientes retorna ao solo, após a colheita, através da palhada 

(folhas, caule, capítulos), além das raízes que ajudam as culturas que sucedem o girassol 

(Castro et al., 1997). O esterco bovino se constitui um insumo natural, de baixo custo, técnica 

simples de produção e utilização acessível às condições técnica e econômica dos agricultores 

familiares do Estado da Paraíba e que pode contribuir significativamente para promover 

maiores produtividades do girassol assegurando o estabelecimento dessa cultura dentro do 

sistema de produção dos pequenos produtores na Mesorregião Agreste paraibano. O ensaio 

foi conduzido na Fazenda Sol Nascente, FAPCEN, município de Balsas sob condições de 

sequeiro. O solo foi Classificado segundo EMBRAPA (2006) como LATOSSOLO 

Vermelho amarelo. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados com quatro 

repetições. Os tratamentos foram constituídos doses de esterco bovino (0; 2; 4; 6 e 8t ha-1). 

A área experimental possuía 280,5m2, com 4 blocos constituídos de 5 parcelas cada, cuja 

dimensão era de 9m2 (3,0m x 3,0m). O espaçamento utilizado foi de 0,5m entre parcelas e 

1,5 entre blocos. Cada parcela foi composta por 50 plantas espaçadas de 0,3 m x 0,6 m. A 

área experimental foi preparada por meio de aração, gradagem e abertura de sulcos para 

adubação e plantio. O plantio foi realizado empregando-se sementes da variedade Aguará 4 

com ciclo de 90 dias, e elevado teor de óleo. Durante a condução do experimento foram 

executadas várias capinas manuais com o auxilio de enxadas, tanto antes do plantio como 

depois, visando manter a área livre de plantas daninhas. Foi utilizado formicida granulado 

(Mirex) para o controle de formigas cortadeira (Atta spp), Mospilan para o controle de mosca 

branca (Bemisia tabaci) e Clorpirifós para o controle de cochonilhas (Dactylopius coccus) e 

besouros (Diabrotica speciosa e Cyclocephala melanocephala).  
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Figura 1. Insetos que atacaram o experimento: (a) cochonilha; (b) formiga cortadeira; (c) mosca 

branca; (d, e) besouro amarelo e (f) vaquinha. 
 

 

Os dados foram coletados aos 90 dias após plantio. Na avaliação do número de folhas por 

planta, constatou-se que a cultivar estudada não apresentou comportamento distinto em 

relação às doses de esterco, verificando-se a não significância  (p ≥ 0,05) na tabela 01 e 02. 

 

Tabela 01. Resumo da análise de variância da altura de planta (ALP), altura da primeira 

folha (ALF), diâmetro do caule (DCL) e diâmetro do capítulo (DCP).Balsas (MA), 2015 

                         Quadrado Médio 

Variação 

Bloco  

Tratament

o 

GL 

3 

4 

ALP 

0.00158    ns 

0.02230   ** 

ALF 

1.30385     *  

3.24697   ** 

DCL 

0.02000    ns 

0.16563   ** 

DCP 

5.08041     * 

9.56076   ** 

Total               7 

ns, *, **: não significativo, significativo a 5 e 1 %, respectivamente, pelo teste de Tukey. 

 

Tabela 02. Resumo da análise de variância do número de folha (NF), área foliar (AF) e peso 

de mil sementes (PMS). Balsas (MA), 2015 

                          Quadrado Médio 

Variação GL NF AF PMS 

Bloco  3 168.56877   ** 344.48404       ns 13.83783        * 

Tratamento 4 4.51464       ns 16305.09945   ** 292.83325      ** 

Total                  7 

ns, *, **: não significativo, significativo a 5 e 1 %, respectivamente, pelo teste de Tukey. 

 

De acordo com os resultados obtidos, a utilização de esterco promoveu incrementos 

significativos a  1 %  quando comparadas entre si, nas variáveis, altura de planta, altura 

da primeira folha, diâmetro do caule, diâmetro do capítulo, área foliar e PMS. Trabalhando 

com adubação a base de esterco bovino com a mesma cultura, (SANTOS; GRANJEIRO, 

2011, p. 02) obteve resultados semelhantes afirmando que que as doses crescentes de esterco 

bovino apresentaram efeitos significativos pelo teste F (P<0,01) sobre todas as variáveis 

testadas. De acordo com o modelo obtido por Santos e Granjeiro, a máxima altura de planta 

(138 mm) seria atingida, -1 teoricamente, com a aplicação de 8,69 t ha de esterco bovino. A 
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aplicação de esterco bovino foi importante para o crescimento das plantas, fazendo com que 

as mesmas tivessem um bom porte, que influenciou sobre a redução do acamamento. O 

melhor desenvolvimento da planta, em relação à todas as variáveis estudadas, se deu com a 

aplicação de 8t de esterco bovino curtido por hectare. Segundo Canellas et al. (2000) a 

matéria orgânica através das trocas iônicas, tem importância fundamental no suprimento de 

nutrientes às plantas, na ciclagem de nutrientes e na fertilidade do solo. Contudo, deve-se ter 

cautela no aumento dessa dosagem, pois de acordo com Oliveira et al. (2009), elevados 

teores de esterco podem proporcionar desbalanço nutricional no solo e, em consequência, 

redução no desenvolvimento e produção final da cultura. A cultura também passou por 

alguns momentos de estresse hídrico, o que pode ter afetado o seu desempenho, pois segundo 

Taiz & Zeiger (2004), o estresse hídrico na cultura de girassol afeta a fotossíntese e a 

expansão foliar. A expansão foliar é muito sensível à deficiência hídrica sendo 

completamente inibida sob níveis moderados de estresse, o que afeta severamente as taxas 

fotossintéticas e, em consequência, a produção de fitomassa da parte aérea. Utilizando-se de 

sementes da variedade aguará 4 com ciclo de 90 dias, contando o experimento de 5 

tratamentos com variadas doses de esterco bovino (0; 2; 4; 6 e 8t há-1) e submetendo os 

dados a análise de variância pelo teste F e as medias comparadas através do teste de Tukey 

a 5% de probabilidade, a aplicação de esterco promoveu incrementos em todas as  

variáveis estudadas, quando comparado com a dose zero. A utilização de esterco bovino 

promoveu aumento no rendimento na cultura do girassol em todas as doses aplicadas sendo 

recomendada a maior dosagem analisada de 8 t há -1 . 

 

Palavras-chave: Fertilização. Nutrição. Oleaginosas. 
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O abacaxizeiro (Ananas comosus (L.) Merril) é uma planta originária do continente 

americano, sendo encontrado desde a América Central até o norte da Argentina. O centro de 

origem parece ter sido o Brasil central, de onde se disseminou para as demais regiões 

(ANTONIOLLI, 2004). O cultivo do abacaxizeiro tornou-se importante na fruticultura, pela 

qualidade de seus frutos que lhe garantem um consumo no mundo inteiro, como também por 

sua rentabilidade. O cultivo gera emprego, receita e distribuição de renda no meio rural 

(KIST, 2010). Na linha de prospecção, caracterização e seleção de materiais regionais 

visando a suprir a demanda por boas cultivares, destaca-se, no Maranhão, o abacaxi Turiaçu. 

No cultivo de abacaxi, o florescimento natural ocorre de maneira desuniforme, dificultando 

a colheita, que pode prolongar-se por vários meses. Isso encarece o custo de produção e 

reflete na comercialização do fruto (CUNHA; REINHARDT, 2004). A finalidade do 

tratamento de indução floral artificial do abacaxizeiro é antecipar e uniformizar a floração, 

facilitando dessa forma a colheita dos frutos, permitindo assim a concentração da safra em 

épocas favoráveis à comercialização da produção, reduzir custos de produção e obter preços 

mais favoráveis (KIST, 2010). Este trabalho objetivou avaliar a influência do carbureto de 

cálcio e do ethephon em diferentes formas, doses e período do dia, no florescimento da planta 

e na qualidade dos frutos do abacaxi Turiaçu. O experimento foi implantado em área do 

agricultor da Comunidade Serra dos Paz, Turiaçu, MA, sendo o plantio realizado no mês de 

maio de 2013. O delineamento experimental é o de blocos ao acaso, com 4 repetições, 8 

tratamentos, parcela com espaçamento 1,0 x 0,30 m, gerando densidade de 33.000 

plantas/ha. A parcela tem dimensão de 3 x 3m (9,0 m2), sendo foi constituída de 4 fileiras 

(11 plantas/fileira), totalizando 44 plantas. Os fitorreguladores foram aplicados aos 13 meses 

após o plantio no mês de junho e os tratamentos foram os seguintes: Tratamento 1: 

Testemunha (sem indução); Tratamento 2: carbureto de cálcio granulado (0,5 g/planta) – 

aplicado pela manhã na roseta foliar; Tratamento 3: carbureto de cálcio granulado (1,0 

g/planta) - aplicado pela manhã na roseta foliar; Tratamento 4: carbureto de cálcio na forma 

líquida a 1,0 % (10,0 g/l) –  aplicado pela manhã 40 ml/planta da solução na roseta foliar; 

Tratamento 5: Ethrel a 0,2% (2 ml/l) – aplicado 40 ml/planta da solução na folhagem entre 

11 e 12 h; Tratamento 6: Ethrel a 0,2% (2 ml/l) – aplicado 40 ml/planta da solução na 

folhagem entre 17 e 18 h; Tratamento 7: Ethrel a 0,2% (2 ml/l) + ureia a 2% (20 g/l) – 

aplicado 40 ml/planta da solução na folhagem entre 11 e 12 h; Tratamento 8: Ethrel a 0,2% 

(2 ml/l) + ureia a 2% (20 g/l) – aplicado 40 ml/planta da solução na folhagem entre 17 e 18 

h. As variáveis foram analisadas por meio da coleta e análise de 6 frutos, que corresponde a 

13,63 %, dos 44 frutos contidos na parcela. Para as variáveis biométricas foram avaliadas 

percentagem de florescimento aos 30, 45, 60, 75 dias após a aplicação dos tratamentos 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Médias das percentagens de florescimento de plantas de abacaxi Turiaçu, 

submetidas à aplicação de diferentes promotores de indução floral. 

 

Tratamentos 

Dias após aplicação 

30 45 60 75 

1 52,7 bc 62,6 b 70,6 b 72,2 b 

2 77,5 abc 93,7 a 93,7 ab 94,2 ab 

3 43,8 c 82,5 ab 82,5 ab 82,5 ab 

4 60 abc 86,5 ab 86,5 ab 86,5 ab 

5 70,8 abc 86,9 ab 88,2 ab 88,2 ab 

6 92,2 a 99,1 a 99,1 a 99,1 a 

7 84,4 ab 91,6 a 91,6 ab 91,6 ab 

8 92,6 a 100 a 100 a 100 a 

CV(%) 19.65 14.30 13.80 13.86 

Dentro de cada coluna, as médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de 

Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Houve efeito significativo para a indução floral do abacaxi Turiaçu em relação aos 

tratamentos utilizados, para todas as datas de avaliação, para o tratamento 1 (testemunha), 

quando comparado com os tratamentos 6 (Ethrel a 0,2% (2 ml/l) – aplicado 40 ml/planta da 

solução na folhagem entre 17 e 18 h ) e 8 (Ethrel a 0,2% (2 ml/l) + ureia a 2% (20 g/l) – 

aplicado 40 ml/planta da solução na folhagem entre 17 e 18 h). 

 

Tabela 2. Médias de peso do fruto inteiro (g) e propriedades químicas e físico-químicas do 

Abacaxi Turiaçu submetidos a diferentes indutores florais. 

Tratamento P. do fruto 

inteiro (g) 

SST 

(°BRIX) 

Percentagem de 

acidez (%) 

Relação 

Brix/Acidez 

1 1,32 b 15,55 a 0,21 a 72,01 a 

2 1,28 b 15,35 a 0,18 a 84,83 a 

3 1,30 b 14,80 a 0,19 a 76,75 a 

4 1,31 b 14,82 a 0,17 a 83,73 a 

5 1,34 ab 15,12 a 0,17 a 87,92 a 

6 1,49 a 14,90 a 0,18 a 83,64 a 

7 1,39 ab 15,62 a 0,17 a 90,42 a 

8 1,48 a 14,87 a 0,19 a 78,64 a 

CV (%) 7.30 4.09 10,45 11,29 
Dentro de cada coluna, as médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de 

Duncan, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para a característica peso do fruto inteiro houve efeito significativo (Tabela 2), onde o 

promotor floral ethrel a 2%, aliado ao horário de aplicação proporcionou frutos em média 

com peso de aproximadamente 1,500 kg, isso pode ser observado na tabela 2. Sendo que 

este promotor foi superior a outros 4 tratamentos:  (T1) Testemunha; (T2)Carbureto de cálcio 

granulado (0,5g/planta), (T3)Carbureto de cálcio granulado (1,0g/planta) e (T4) Carbureto 

de cálcio na forma líquida a 1,0% (10,0 g/l). Podemos salientar que os promotores aplicados 

em sua forma pura ou diluída em água levaram ao crescimento dos frutos de forma 
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considerável, e outro fato é que a utilização de ureia juntamente com o Ethrel, levou 

nitidamente ao aumento da massa dos frutos em comparação aos outros tratamentos 

avaliados, e isto nos leva a entender que sendo estes indutores uma fonte de nitrogênio, este 

nutriente foi absorvido e levou ao acúmulo de massa e não a desenvolvimento vegetativo, o 

que acontece em alguns trabalhos. Dentre as características químicas e físico-químicas 

analisou-se os sólidos solúveis totais e o Brix (Figura 1). Os sólidos solúveis totais - SST 

não revelou efeito significativo dos tratamentos, com uma média de 15,13 °Brix. O mesmo 

pôde ser visto para percentagem de acidez (%), os resultados não foram significativos, e um 

fato já esperado, após revisada a literatura, é que todos os tratamento apresentaram valores 

baixos para esse parâmetro, o que é comum em trabalhos realizados com a cultura. Estes 

valores de acidez afetaram diretamente a relação brix/acidez levando a valores muito altos. 

O abacaxi Turiaçu é reconhecidamente doce, e os resultados do presente trabalho foram 

favoráveis a este parâmetro, pois apresentou, a sua relação °BRIX/ACIDEZ muito alta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Representação dos métodos aplicados para medir os ácidos solúveis totais, a 

esquerda, e °Brix, a direita. 

 

O florescimento apresentou melhor resultados nos tratamento que usou o Ethrel como 

indutor, aplicado no horário entre 17 e 18 horas. Os frutos apresentaram maior peso nos 

tratamentos que também obtiveram maior percentual de florescimento, sendo assim pode-se 

destacar o melhor indutor e horário de aplicação. As propriedades de Brix e acidez 

apresentaram bons resultados para os tratamentos utilizados, porém não apresentaram 

diferenças significativas quando comparados.  

 

Palavras-chave: Ananas comosus (L.) Merril. Indução floral. Turiaçu. 
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TROCAS GASOSAS E EFICIÊNCIA FOTOQUÍMICA EM CITRUS SPP. SOB 

ATAQUE DE MOSCA NEGRA DOS CITROS. 

 

Orientanda: Lorena Silva CAMPOS –Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Fabrício de Oliveira REIS. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia/CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Heder BRAUN – Prof. Dr. - Programa de Pós-Graduação em Agroecologia  

(UEMA); Ayla Kelly SOARES – Graduanda em Engenharia Agronômica; Benjamim 

Valentim da SILVA – Graduando em Engenharia Agronômica; Rawlisson GONÇALVES - 

Graduando em Engenharia Agronômica;  Alirya Magda Santos do Vale GOMES - 

Mestranda em Agroecologia. 

 

Com o aumento da competitividade na citricultura, tem-se buscado alternativas para o 

incremento da produtividade, pois o potencial citrícola vem sendo ameaçado pelo avanço da 

mosca negra do citros (Aleurocanthus woglumi Ashby) nas fronteiras agrícolas. Por ser um 

inseto picador-sugador, ao sugar a seiva das plantas, prejudica as folhas novas em 

crescimento, comprometendo a respiração e fotossíntese (SILVA, 2011). Este hemíptera 

exsuda “honeydew” que induz ao aparecimento de fungos saprófitos que formam a fumagina 

(Capnodium sp.). Apesar da fumagina não causar infecção na folha, sua coloração escura 

reduz drasticamente a interceptação de radiação luminosa. Esse desenvolvimento de fungos 

pode recobrir em alguns casos na totalidade a superfície de folhas, frutos e ramos (ARAGÃO 

et. al., 2001). Em regiões tropicais, a ocorrência de inúmeras gerações anuais e um grande 

número de indivíduos dificultam o controle desta praga (MEDEIROS, F. R. et al, 2008). 

Foram realizados dois experimentos simultaneamente, com duas espécies de citros, sendo 

que o objetivo deste trabalho foi comparar as trocas gasosas dessas duas variedades com 

infestação e sem infestação de A.woglumi juntamente com o aparecimento da fumagina, 

possibilitando melhor conhecimento das possíveis alterações fisiológicas. Para a medição 

das trocas gasosas utilizou-se o IRGA, LI-6400, no qual foram avaliadas as seguintes 

características: Assimilação fotossintética de CO2 (A), condutância estomática (gS), 

transpiração instantânea (E), déficit de pressão de vapor entre a folha e o ar (DPVfolha-ar), 

temperatura foliar (Tf) e a relação da concentração interna de CO2 no mesofilo foliar pela 

concentração externa de CO2 do ar (Ci/Ca). Para a quantificação da eficiência fotoquímica 

utilizou-se o fluorômetro Pocket-PEA para determinação dos valores de Fv/Fm e PI. Foram 

utilizadas 16 mudas de Citrus latifolia Tanaka e 16 mudas de Citrus reticulata Blanco. As 

mudas foram plantadas em vasos de capacidade de cinco litros contendo substrato composto 

por solo, esterco, cal e adubo químico. Os vasos contendo as mudas foram colocados em 

casa de vegetação do Núcleo de Biotecnologia Agronômica na Universidade Estadual do 

Maranhão - UEMA (São Luís - MA, BR) e isolados em gaiolas cúbicas cobertas com tecido 

voile. Foram utilizados dez tubos para captura das moscas e em cada tubo foi recolhido 

aproximadamente cinquenta moscas negras. A infestação foi realizada em quatro gaiolas 

contendo duas plantas de Citrus latifolia Tanaka cada, permanecendo quatro gaiolas como 

controle, o mesmo procedimento foi adotado para as plantas de C. reticulata Blanco.  
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Figura 1. Aparelhos utilizados nas medições das trocas gasosas e eficiência fotoquímica: a) 

IRGA (LI-6400, LICOR, USA); b) Fluorímetro Pocket-PEA – (Hansatech, UK) 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC) no esquema fatorial de 2x2 

(variedade x tratamento sadio/infestado) com 4 repetições totalizando 16 unidades 

experimentais sendo que cada unidade experimental foi constituído por 2 plantas. As 

avaliações do IRGA foram realizadas com duas medições por planta. As medições foram 

realizadas em 3 épocas (30, 60 e 90 dias após infestação). A primeira medição após trinta 

dias de infestação foi realizada na data 23/03/2015, a outra sessenta dias após infestação 

(23/04/2015) e a última medição após noventa dias de infestação (23/05/2015), sendo que 

estas medições foram sempre realizadas pelo turno da manhã com início por volta das 

08:00h. As médias das plantas para cada característica foram submetidas ao teste de Tukey 

a 5% de probabilidade através do software SAEG. Assim, ao avaliar as trocas gasosas aos 

30 e 60 dias pós infestação houve interação significativa entre variedade e tratamento em 

todas os parâmetros incluindo assimilação fotossintética de CO2, condutância estomática, 

transpiração, DPVfolha-ar, temperatura foliar, Relação Ci/Ca. A assimilação fotossintética de 

CO₂ foi reduzida em mais de 60% durante o período das medições em ambas as variedades.  

 

 
Figura 2. Valores médios de assimilação fotossintética de CO2 nas três épocas de medição 

para a variedade Citrus latifolia Tanaka. Médias seguidas da mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Figura 3. Valores médios de assimilação fotossintética de CO2 nas três épocas de medição 

para a variedade Citrus reticulata Blanco. Médias seguidas da mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si em nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Na figura 2 pode-se verificar que C.latifolia apresentou uma tolerância maior ao estresse 

causado pela infestação da mosca negra enquanto que na figura 3 a variedade C. reticulata 

apresentou diferenças desde os 30 dias após infestação transparecendo ser mais vulnerável 

à infestação de A.woglumi. Quanto a eficiência fotoquímica apenas aos 90 dias pós 

infestação a relação Fv/Fm e PI apresentaram declínio. Também foi observado que a menor 

assimilação fotossintética de CO2 em C. reticulata, no caso do tratamento com infestação, 

foi atribuída à menor condutância estomática. 

 

Palavras-chave: Citros. Trocas gasosas. Eficiência fotoquímica. 
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As principais doenças de importância econômica são transmitidas pela semente, há 

necessidade que estas passem por tratamentos com intuito de controlar os patógenos 

transmitidos pela mesma. O objetivo deste experimento foi avaliar a qualidade sanitária e 

fisiológica das sementes de tomate e quiabo, e verificar o efeito da termoterapia e resistência 

genética na redução de fitopatógenos associados a estas sementes. O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Fitopatologia/UEMA. As sementes das cultivares de tomate 

(Ipa 6, San Marzano, Super Marmande) e quiabo (Valença, Santa  Cruz) utilizadas, foram 

submetidas à análise sanitária por meio do Blotter Test, de acordo com a Regra Para Análise 

de Semente (BRASIL, 2009). Foram plaqueadas 400 sementes de cada cultivar. Após sete 

dias, foi realizado o levantamento da população fúngica das sementes não germinadas e das 

plântulas. Nos testes de germinação e vigor, foram utilizadas quatro repetições de 50 

sementes por cultivar, semeadas em areia esterilizadas, em bandejas plásticas, em casa de 

vegetação, onde se avaliou a percentagem de plântulas normais, plântulas anormais, 

infectadas e o IVG (índice de velocidade de germinação). Na termoterapia, as sementes de 

tomate foram submetidas à (45º C/25 min., 45º C/30 min., 50º C/25 min., 50º C/30 min., 55º 

C/25 min., 55º C/30 min) e as de quiabo (67º C/25 min., 67º C/30 min., 70º C/25 min., 70º 

C/30 min., 71º C/25 min., 71º C/30 min.) em Banho Maria.  Foram utilizados sete 

tratamentos e cinco repetições com 20 sementes cada. O delineamento adotado foi o 

inteiramente casualizado, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. No teste de resistência, foram adquiridas sementes das cinco cultivares 

comerciais de tomate (Ipa 6, San Marzano, Super Marmande, Santa Clara e Cereja) e quiabo 

(Valença, Santa Cruz, Amarelinho, Speed e Clemson Americana), as quais foram testadas 

sua resistência ao patógeno do gênero Fusarium. O delineamento utilizado foi inteiramente 

casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições, e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. As sementes de tomate cultivar Super Marmande 

apresentou maior incidência de espécies fúngicas dentre as cultivares analisadas, e dentre as 

cultivares de quiabo avaliadas foi a Valença (Tabela 1). O Ipa 6 e San Marzano, foram as 

cultivares de tomate que obtiveram o melhor potencial fisiológico, e a Valença foi a cultivar 

de quiabo que apresentou melhor germinação e vigor (Tabela 2).  Os resultados obtidos no 

tratamento térmico demonstraram que houve 100% de controle dos patógenos em todos os 

tratamentos, nas sementes de tomate da cv. Ipa 6. Para cv. de tomate San Marzano, os 

tratamentos que possibilitaram menor incidência total de fungos foi o 50º C/30 min e 55º 

C/25 min, que controlou 100 % todos os patógenos. Os tratamentos 70º C/25 min. e 70º C/30 

min. foram os mais eficazes para as sementes de quiabo da cultivar Valença, pois 

controlaram 100 % os patógenos, e os tratamentos mais eficazes para a cv. Santa Cruz foi 

67º C/30 min. e 73º C/30 min., pois obtiveram as menores médias de incidência de 

colônia/tratamento (Figura 1). No teste de resistência, a interação observada entre as cv. de 

quiabeiro e o isolado, demonstrou a ocorrência de sintomas em todas as cultivares avaliadas 
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(Figura 2). Já para as cultivares de tomate, apenas a cv. Santa Clara não apresentou nenhum 

sintoma da fusariose, devido à possibilidade desta apresentar em seu genótipo os genes que 

conferem resistência ao patógeno inoculado. 

 

Tabela 1. Percentagem de germinação e incidência de patógenos nas sementes de tomate e 

quiabo pelo método Blotter Test. São Luís – MA, 2015. 

Fungos (%) 
TOMATE QUIABO 

Valença Santa Cruz Ipa 6 San Marz. Super Marm. 

Alternaria sp. - 5,03 - - - 

Aspergillus sp. 3,78 - - - - 

A. flavus 1,68 9,3 23 26 7,5 

A. fumigatus 2,1 7,29 26 16 12,5 

A. niger 0,42 14,07 19 18 11,25 

Chaetomium globosum 1,68 - - - 1,25 

Curvularia sp. 5,46 26,63 10 11 11,25 

Gliocladium sp. - - 6 14 40 

Fusarium sp. 69,34 14,07 - - - 

Rhizopus stolonifer 11,34 20,85 16 15 15 

Trichoderma sp. - 2,76 - - 1,25 

Germinadas (G) 69,75 61,5 74,5 79,75 65,25 

Não germinadas (NG) 30,25 38,5 25,5 20,25 34,75 

Sadias (S) 47,5 54,75 49,5 48 79,25 

Contaminadas (C) 52,5 45,25 50,5 52 20,75 
 

 

Tabela 2. Percentagem de vigor, plântulas normais, anormais, infectadas, sementes não 

germinadas e índice de velocidade de germinação (IVG) de cultivares sementes de tomate e 

quiabo. São Luís – MA, 2015. 

Cultivares Vigor 
Plântulas Plântulas Plântulas Sementes não IVG 

 Normais Anormais Infectadas germinadas 

TOMATE 

Ipa 6 39.00 a 40.75 a 2.50 a 0.50 a 6.25 b 45.52 a 

San Marz. 39.00 a 40.50 a 2.75 a 1.25 a 5.50 b 46.06 a 

Super Mar. 17.75 b 22.25 b 1.25 a 0.75 a 25.75 a 21.40 b 

CV % 12.65 5.84 66.17 116.62 17.38 8.89 

QUIABO 

Valença 33.25 a 43.50 a 0.75 a 0.50 a 5.50 a 80.20 a 

Santa Cruz 18.50 b 44.50 a 2.75 a 0.00 a 2.75 b 85.78 a 

CV % 31.78 5.08 54.71 163.30 33.92 6.09 
* Valores seguidos da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste                           

de Tukey a 5%. 
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Figura 1. Sementes das cultivares de quiabo Valença e Santa Cruz submetidas ao tratamento 

térmico. a) cv, Valença à 70º C/30 min; b) cv. Santa Cruz à 67º C/30 min e c) cv. Santa Cruz 

à 73º C/30  min. São Luís – MA, 2015. 
 

 

Figura 2. Plantas de quiabo e tomate inoculadas com o patógeno causador da doença murcha 

do fusário. São Luís – MA, 2015. 
 

 

Palavras-chave: Controle. Patógenos. Sementes. 
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Dentre os insetos fitófagos mais prejudiciais à cultura do arroz encontra-se Tibraca 

limbativentris (Heteroptera: Pentatomidae), conhecido popularmente como percevejo-do-

colmo. Os adultos apresentam o comportamento de ficarem na parte inferior das plantas pela 

manhã, alimentando-se ou refugiando-se. Com o aumento da temperatura movem-se para as 

folhas superiores, iniciando picadas no colmo em diferentes alturas e quando a temperatura 

começa a diminuir os adultos procuram refúgios nas partes baixas das plantas (TRUJILLO, 

1970). Os danos na cultura são devidos à alimentação dos adultos e ninfas, a partir do 

segundo instar, nos colmos das plantas com mais de 20 dias de emergência. Porém, torna-se 

mais prejudicial quando a infestação ocorre na fase reprodutiva das plantas, gerando o 

aumento do número de grãos quebrados e gessados no beneficiamento (FERREIRA, 2006). 

O maior problema associado ao percevejo-do-colmo é o fato do controle ser efetuado, por 

meio de inseticidas químicos, sem considerar os princípios do manejo integrado de pragas. 

As pulverizações atingem, principalmente, adultos no topo das plantas de arroz, mas não 

atingem a grande quantidade de ninfas, protegidas entre os colmos, na base dessas plantas 

(MARTINS et al., 2009). O padrão de distribuição espacial de um organismo é a descrição 

de como ele está disperso no espaço e o arranjo espacial de populações de insetos enquadra-

se em padrões que podem ser do tipo aleatório, uniforme ou agregada (RICKLEFS, 2003). 

A dependência espacial entre as amostras é representada pela ferramenta da geoestatistica 

chamada de semivariograma (FARIAS et al., 2008), que é um gráfico da função 

semivariância (γ)(h) versus a distância (h) entre os pares de pontos, tendo a semivariância 

como a medida do nível de dependência entre as variáveis regionais (TEIXEIRA, 2013) 

(Figura 1). O objetivo deste trabalho foi estabelecer estratégias de manejo para a cultura do 

arroz na Baixada Maranhense, a partir da caracterização do padrão de dependência espacial 

do percevejo-do-colmo por meio de dados georreferenciados. O trabalho foi desenvolvido 

em lavoura orizícola integrada ao regime de agricultura familiar, localizada no município de 

Arari (03° 27’ 38’’ S; 44º 46’ 56’’ W), no ano agrícola de 2014/2015. Para o monitoramento 

de T. limbativentris marcou-se 100 pontos na área para coleta do inseto. O caminhamento 

ocorreu em zigue-zague, de forma que cobrisse toda a área. As touceiras de arroz foram 

rigorosamente examinadas e o número de adultos, ninfas e postura dos percevejos foi 

quantificado. Todas as touceiras amostradas foram georreferenciadas com a utilização de um 

aparelho GPS, utilizando-se as coordenadas planas do Sistema Universal Transversal de 

Mercator (UTM) para a identificação da localização das mesmas. Para analise geoestatística, 

construíram-se os semivariogramas para verificar a dependência espacial entre as amostras. 

Os dados obtidos foram inseridos no Surfer Version 7 (GOLDEN SOFTWARE, 2007), para 

obtenção das variáveis e depois as informações foram cruzadas e interpoladas, gerando os 

mapas de distribuição de percevejos, além da estatística descritiva. No município de Arari 
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foram coletados um total de 91 indivíduos adultos, 24 ninfas e 11 posturas de T. 

limbativentris. A análise exploratória dos dados de adultos, ninfas e posturas do percevejo 

indicou elevada variabilidade pelos valores de desvio padrão superiores à média e dos 

valores máximo e mínimo observados (Tabela 1). Conforme a análise geoestatística, os 

modelos que se ajustaram aos dados de contagem de T. limbativentris foram o esférico para 

adultos e ninfas e o gaussiano, indicando dependência espacial (Tabela 2). O alcance (a), 

que representa a distância na qual há dependência espacial entre as amostras, variou de 5,6 

m na coleta de adultos, 15,6 m na coleta de ninfas e 9,9 m na coleta de postura, revelando, 

portanto, que amostras em maiores distancias são independentes. Para a análise da 

dependência espacial, foi utilizada a classificação de Cambardella et al. (1994), que 

considera de forte dependência espacial o semivariograma que tem o valor do efeito pepita 

menor que 25% do patamar, moderada dependência quando o valor estiver entre 25 e 75% 

e de fraca dependência quando maior de 75%.  Com isso a dependência espacial pode ser 

classificada como forte, evidenciando que T. limbativentris se distribui de forma agregada 

na área. Os mapas da distribuição espacial de T. limbativentris na área mostram 

comportamento agregado dessa espécie, nos quais é possível visualizar a distribuição em 

manchas ou “reboleiras” de infestação (Figura 2).  O mesmo foi observado por Pazini et al., 

(2015) que mencionam a distribuição espacial do percevejo como agregada, em várias 

estágios fenológicos do arroz.  

 

 

Figura 1. Esquema de um semivariograma com características ideais (Adaptado de Teixeira, 

2013). 

 

Tabela 1. Estatística descritiva de adultos, ninfas e postura do percevejo do colmo, coletados 

em touceiras de arroz. Arari/MA. 2015.  

 

 Min Max Média Variância DP CV % Curtose k-S 

Adultos 0 4 0.899 1.01178 1.006 1.25083 0.52 0.26 

Ninfas 0 4 0.222 0.37724 0.614 2.67145 0.52 0.26 

Posturas 0 2 0.105 0.11203 0.335 3.15432 0.52 0.26 

 

Tabela 2. Modelos de semivariograma para a distribuição espacial de adultos, ninfas e 

postura de percevejo do colmo, coletados em touceiras de arroz. Arari/MA. 2015. 

 

 Modelo Co (Co+C1) a(m) R2 

Adultos Esférico 0.06 1.02 5.6 0.18 

Ninfas Esférico 0.13 0.38 15.6 0.22 

Postura Gaussiano 0.011 0.11 9.9 0.26 

Co: Efeito pepita; Co+C: Patamar; a: Alcance;  R2 = coeficiente de determinação;  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

66 

 

 
Figura 2. Distribuição espacial de adultos, ninfas e posturas de T. limbativentris coletados 

em touceiras de arroz. Arari, MA. 2015. 
 

Palavras-chave: Percevejo. Coordenadas geográficas. Oryza sativa. 
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DE ERVAS ESPONTÂNEAS. 
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O babaçu (Attalea speciosa, Mart, Arecaceae) destaca-se por ser uma das palmeiras mais 

abundantes da Amazônia, distribuindo-se amplamente no sul da região, do oceano Atlântico 

à Bolívia (BALICK; PINHEIRO 2000), e especialmente nas zonas de transição entre a bacia 

Amazônica e o semiárido nordestino do Brasil, está presente principalmente nos Estados do 

Piauí, Maranhão. Diferentes tipos de mulch têm sido eficientes em termos agronômicos e 

ecológicos na supressão das plantas espontâneas e na melhoria da qualidade físico-química 

e biológica do solo nos trópicos úmidos em geral  e no Maranhão (AGUIAR et al., 2009; 

MOURA et al., 2010). Do mesmo modo, a palha de babaçu poderia ser de grande utilidade, 

por constituir um insumo onipresente e gratuito na região.  Existe, portanto, uma grande 

lacuna sobre os efeitos ecológicos do babaçu, e também sobre seu potencial uso na 

agricultura familiar da região. Desse modo, o presente trabalho visa contribuir para o 

entendimento do papel exercido pela palmeira babaçu no crescimento da vegetação 

espontânea, tanto no ponto de vista de sucessão ecológica (interações com árvores e arbustos 

lenhos do sub-bosque) quanto das ervas espontâneas que interagem com as culturas agrícolas 

de interesse dos agricultores locais. A pesquisa consiste no experimento duplo de campo de 

(0,48 ha), localizado no município de Pirapemas-MA na parte central da Zona dos Cocais 

com objetivo de avaliar o efeito da densidade de palmeiras babaçu na distribuição espacial 

da vegetação espontânea e averiguar a biomassa de folhas ideal a ser aplicada para que ocorra 

supressão das plantas infestantes sem que haja prejuízo na germinação dos cultivos. A área 

experimental, é composta por (i) 12 parcelas principais de 20 x 20 m com quatro densidades 

de pindobas altas de babaçu agrupados e casualizado em três blocos, e (ii) ruas de plantio 

dentro destas parcelas, com 5 x 5m sub-parcelas que representam um esquema de mulch de 

palha de babaçu. As densidades de palmeiras foram estabelecidas via desbaste seletivo de 

palmeiras da área original com aproximadamente 2.500 palmeiras ha-1. Este desbaste foi 

executado 3 anos atrás do estudo atual, assim evitando os efeitos das perturbações envolvidas 

nesta operação. Realizou-se o monitoramento da flora rasteira espontânea (plantas daninhas) 

nas ruas de plantio simultaneamente e nos quadrantes de 80 x 90 cm da quantificação de 

serrapilheira, via amostragem destrutiva e posterior contagem e pesagem / determinação de 

massa seca de todas as plantas, distinguindo em grupos funcionais (monocotiledôneas, 

dicotiledôneas e pteridófitos) e unidades taxonômicas. A maioria das plantas foi identificada 

ao nível de família. Os experimentos realizados dentro do babaçual mostraram que a 

biomassa total vegetal ao redor das palmeiras apresentaram valores de 300 e 420g entre os 

tratamentos, contudo não foi verificada diferença estatística significativa através do teste de 

tukey a 5% de probabilidade (Figura 1).  

file:///C:/Users/wallyson%20araujo/Desktop/Resumo_Expandido_AGROECOLOGIA.doc%23_ENREF_1
file:///C:/Users/wallyson%20araujo/Desktop/Resumo_Expandido_AGROECOLOGIA.doc%23_ENREF_8


  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

68 

 

                   
Figura 1 – Diferenças na quantidade de biomassa na área experimental de Pirapemas (Média 

+SE). Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, foi aplicado 

o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A palha de babaçu mostrou-se eficiente na supressão das ervas daninhas. Os tratamentos sem 

a palha de babaçu apresentaram um alto índice da biomassa de plantas daninhas. Já os 

tratamentos com dosagens simples e duplas apresentaram uma redução na biomassa das 

ervas espontâneas. A Figura 2 mostra uma redução preferencial das monocotiledôneas pela 

aplicação de mulch de palha de babaçu, além de ter eliminado os pteridófitos.  

     
Figura 2. Percentuais de plantas monocotiledôneas, dicotiledôneas e pteridófitos na 

abundância total da vegetação rasteira espontânea nas ruas de plantio com diferentes 

quantidades de mulch de babaçu. 
 

No presente estudo observou-se redução nas Monocotilédones e Pteridófitos devida a 

aplicação mulch, podendo ser influenciada por uma ação supressora. Dentre as propriedades 

supressoras do mulch, a redução da germinação das plantas invasoras ocorreu porque, 

provavelmente, a cobertura morta evitou a penetração da luz ou bloqueou certos 

comprimentos de onda do espectro da luz que são necessários para a germinação das 

sementes da maioria das espécies (OSSOM, 2001). Além disso, a barreira física formada 
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pelas folhas deve ter contribuído para a mortalidade de plântulas germinadas de sementes 

localizadas na superfície do solo, cujas reservas não foram suficientes para ultrapassar a 

cobertura morta. De maneira geral, as analises mostraram que os efeitos das diferentes 

densidades de palmeira babaçu não proporcionaram supressão das ervas daninhas, pois não 

houve diferença significativa entre os tratamentos referente a biomassa total, entretanto, a 

palha de babaçu é um insumo promissor para o controle das ervas daninhas. A dosagem 

simples de 8,3 Mg ha-1 foi suficiente para redução das plantas daninhas, a dosagem dupla 

não causou maiores reduções nas ervas daninhas. Dado a natureza ubiquitária e de zero-

custo, a palha de babaçu pode ser um insumo alternativo e promissor para o controle das 

ervas daninhas sem aplicação de herbicidas, na qual pode ser utilizada como estratégia de 

controle de plantas invasoras em áreas de agricultura familiar de subsistência no Maranhão. 

 

Palavras-chave: Ervas daninhas. Ecologia. Cobertura. 
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A mandioca Maninhot esculenta Crantz pertence à família Euphorbiaceae e é nativa da 

América Tropical; é uma planta rústica, com ampla adaptação às condições mais variadas 

de clima e solo (FREGENE et al., 2000). A mandioca contém quatro ou cinco glicosídeos 

cianogênicos. As enzimas presentes na planta são responsáveis pela degradação desses 

compostos, liberando o ácido cianídrico (HCN), que é o princípio tóxico. O teor de HCN 

varia em função do genótipo, assim as cultivares podem ser classificadas como: mansas, 

intermediárias ou bravas (LORENZI, 2003). No Brasil existem mais de dois milhões de 

pessoas trabalhando direta ou indiretamente na sua cadeia produtiva, destacando-se as 

regiões Norte e Nordeste como principais produtoras. No Maranhão se destaca como cultivo 

de subsistência, onde agricultores familiares a produzem, geralmente em consórcio ou em 

sistema de policultivo. O interesse pela mandioca está aumentando nos trópicos devido sua 

natureza rústica, mas ela é afetada por um grande número de fatores bióticos (pragas e 

doenças) e abióticos (seca e baixa fertilidade dos solos). Dentre os fatores bióticos, o ácaro 

verde (Mononychellus tanajoa) (Bondar, 1938) (Acari: Tetranychidae) é uma importante 

praga no Nordeste do Brasil (FUKUDA, 2006). Dessa forma objetivou-se identificar os 

principais ácaros plantícolas que ocorrem em diferentes cultivos da mandioca (Manihot 

esculenta, Crantz) em Polos de produção no Município de São Luís – MA. As coletas das 

amostras das folhas de mandioca foram realizadas nos meses de Julho/2014 a Março/2015 

em dois diferentes locais de cultivo em São Luís - MA, no bairro de São Braz e Macaco em 

uma propriedade de cultivo convencional de mandioca e no bairro da Andiroba na 

propriedade Alimentum LTDA, em sistema de cultivo orgânico. Nos dias de coleta foram 

escolhidas cinco plantas ao acaso em cada tipo de cultivo onde caminhou-se em zig-zag pelo 

centro. Para a amostragem foram escolhidas duas folhas da região apical da planta, duas da 

região mediana e duas da região basal. A extração dos ácaros contidos nas folhas coletadas 

foi realizada pelo do método de lavagem das folhas. Posterior à lavagem e triagem dos 

ácaros, efetuou-se a montagem em lâminas de microscopia, com meio de Hoyer. A 

identificação dos exemplares a nível de família foi realizada em microscópio estereoscópio 

óptico com contraste de fases utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos de revisão. Para 

avaliação dos resultados fez-se as análises através do programa ANAFAU (Moraes et al., 

2003), obtendo-se os índices de abundância, dominância, frequência e constância, e ainda os 

índices de diversidade e uniformidade. No sistema convencional mansa foram identificados 

um total de 1306 ácaros. Destes, 96,86% correspondem a famílias de ácaros fitófagos 

Tenuipalpidae (5) e Tetranychidae (1260) (Tabela 1). A acarofauna benéfica encontrada foi 

de 1,83 % do total sendo representada pelas famílias Phytoseiidae (23) e Cheyletidae (1) 

(Tabela 1), nessas famílias encontram-se ácaros potenciais predadores dos ácaros fitófagos. 

Encontra-se também as famílias de hábito generalista, Tydeidae (1) e Tarsonemidae (1) 

(Tabela 1) que correspondem a 0,15% do total. 
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Tabela 1. Análise faunística das famílias de ácaros coletados no cultivo convencional de 

mandioca mansa em São Luís/MA (2014-2015). 

Família 

Subordem 

Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D1 A2 F3 C4 

Tetranychidae 1260 8 SD sa SF W 

Phytoseiidae 23 6 D ma MF W 

Acaridida 15 6 D c F W 

Tenuipalpidae 5 5 ND c F W 

Cheyletidae 1 1 ND c F Z 

Tydeidae 1 1 ND c F Z 

Tarsonemidae 1 1 ND c F Z 
1Dominância:  Método de Sakagami e Laroca.; 1Dominância: SD – superdominante, D – 

dominante, ND - não dominante; 2Abundância: sa – superabundante, ma - muito abundante, 

a – abundante, c - comum, d – disperso, r-raro; 3Frequência: SF – superfrequente, PF - pouco 

frequente, MF – muito frequente, F – frequente; 4Constância: W – constante, Y – acessória, 

Z – acidental. 
 

No cultivo convencional de mandioca brava foi encontrado um total de  1233 espécimes, 

sendo que 97,81% são ácaros fitófagos das famílias Tetranychidae (1203) e Tenuipalpidae 

(3) (Tabela 2). Ácaros de hábitos generalista encontrados pertecem a familia Tydeidae (1) 

(Tabela 2). Os ácaros predadores identificados no cultivo pertecem à família Phytoseiidae 

(13) (Tabela 2). Houve também a presença da subordem Acaridida, estes ácaros são na 

maioria micófagos, saprófagos, fitófagos ou parasitos 
 

Tabela 2. Análise faunística das famílias de ácaros coletados no cultivo convencional de 

mandioca brava em São Luís/MA (2014-2015). 

Família 

Subordem 

Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D1 A2 F3 C4 

Tetranychidae 1203 9 D ma MF W 

Phytoseiidae  13 4 ND ma F Y 

Acaridida 13 7 ND ma MF W 

Tydeidae 1 1 ND ma F Z 

Tenuipalpidae 3 3 ND ma F Y 
1Dominância:  Método de Sakagami e Laroca.; 1Dominância: SD – superdominante, D – 

dominante, ND - não dominante; 2Abundância: sa – superabundante, ma - muito abundante, 

a – abundante, c - comum, d – disperso, r-raro; 3Frequência: SF – superfrequente, PF - pouco 

frequente, MF – muito frequente, F – frequente; 4Constância: W – constante, Y – acessória, 

Z – acidental. 

 

No cultivo orgânico encontrou-se um total de 401 indivíduos. Ácaros fitófagos 

representaram 88,77% com as famílias Tetranychidae (336), Tenuipalpidae (20. 

Encontraram-se ainda ácaros das subordens Acaridida (10) e Oribatida (11) assim como 

ácaros das famílias Phytoseiidae (20) e Tydeidae (4). Danos significativos, característicos e 

típicos do ataque de ácaros, presentes no cultivo convencional de mandioca, não foram 

observados nos locais de coletas. O fato da mandioca ser cultivada na condição de cultivo 
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orgânico, permitem a inferência de que há um controle biológico natural. Tendo assim um 

equilíbrio populacional entre pragas (Tetranychidae) e predadores (Phytoseiidae). 

 

Tabela 3. Análise faunística das famílias de ácaros coletados no cultivo orgânico de 

mandioca mansa em São Luís/MA (2014-2015). 

Família 

Subordem 

Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D1 A2 F3 C4 

Tetranychidae  336 8 SD sa SF W 

Phytoseiidae 20 3 D a MF Y 

Tenuipalpidae 20 7 D a MF W 

Oribatida 11 4 ND c F Y 

Acaridida 10 5 ND c F W 

Tydeidae 4 2 ND r PF Z 
1Dominância:  Método de Sakagami e Laroca.; 1Dominância: SD – superdominante, D – 

dominante, ND - não dominante; 2Abundância: sa – superabundante, ma - muito abundante, 

a – abundante, c - comum, d – disperso, r-raro; 3Frequência: SF – superfrequente, PF - pouco 

frequente, MF – muito frequente, F – frequente; 4Constância: W – constante, Y – acessória, 

Z – acidental. 

 

O cultivo convencional de mandioca brava apresentou famílias e números de indivíduos 

semelhantes ao cultivo convencional de mandioca mansa. O cultivo orgânico apresentou 

menor número de espécimes em geral, assim como menor número de ácaros da família 

Tetranychidae. 

 

Palavras–chave: Manihot esculenta Crantz. Acari. Sistemas de cultivo. 
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CARACTERIZAÇÃO DO  FLUXO DE TRÂNSITO DE ANIMAIS AQUÁTICOS E 

PESCADOS NO ESTADO DO MARANHÃO EM 2013. 

 

Orientanda: Alexia Letícia Pacheco LINDOSO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Engenharia de Pesca, CCA/UEMA. 

 

Orientador: Thales Passos de ANDRADE. 

Prof. Dr. do Centro de Ciências Agrárias, CCA/UEMA. 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO, a 

produção mundial de pescado cresceu de forma extraordinária nos últimos sessenta anos, 

tornando a Pesca e a Aquicultura as atividades mais importantes, economicamente, no Brasil 

e no mundo. A importação desses organismos tem crescido cada vez mais, revelando a 

importância do monitoramento desses animais, desde a captura até o consumidor final. A 

transmissão de doenças ocorre quando um animal infectado, ao ser transportado para outro 

município, torna-se fonte de infecção na nova localidade e, ainda que permaneça apenas 

temporariamente, pode desencadear um surto (Coelho et al. 2008). A Defesa Agropecuária 

tem como seu mecanismo de ação para assegurar o agronegócio sustentável do país: a 

vigilância, fiscalização e a inspeção em todas as etapas e processos até o consumo final de 

produtos, subprodutos e derivados de origem animal e vegetal. Assim, o controle do trânsito 

dos animais e produtos nas barreiras de fiscalização corresponde aos Programas Nacionais 

de Sanidade Animal visando evitar o cruzamento de doenças através do fluxo de 

movimentação de animais sem a devida fiscalização assegurada pelo Guia de Trânsito 

Animal – GTA. Portanto, conhecer o fluxo de trânsito animal é fundamental, visto que a 

movimentação de animais e produtos está intimamente relacionada à disseminação de 

doenças. Neste sentido o presente trabalho tem por objetivo a caracterização do fluxo de 

trânsito de animais aquáticos no estado do Maranhão para o ano de 2013. Os dados do fluxo 

de trânsito de animais aquáticos e pescados serão obtidos naAgência Estadual de Defesa 

Agropecuária - AGED através das barreiras fixas envolvendo as 16 barreiras fixas sanitárias 

do estado do Maranhão. O levantamento da movimentação de pescados dos relatórios 

condensados da Agência de Defesa Agropecuária – AGED o qual contêm o quantitativo de 

movimentação de matéria prima e produtos por mês.Os fluxos de transito dos animais 

aquáticos estão divididos em quatro modalidades: trânsito ingresso, que corresponde as 

cargas oriundas de outras Unidades Federativas com destino a qualquer município do estado 

do Maranhão; trânsito egresso que são as cargas oriundas de qualquer munícipio do 

Maranhão com destino a outras unidades federativas; trânsito interno caracterizado pelas 

cargas que se originam e se destinam a qualquer município do Maranhão;  e a rota de 

passagem referente as cargas que utilizam o estado do Maranhão como passagem.Conforme 

as informações geradas dos 4575veículos vistoriados, referentes ao trânsito de animais 

aquáticos pelas barreiras sanitárias da Agência Estadual de Defesa Agropecuária, no período 

de 2013, no estado do Maranhão foram movimentados 70.251.578animais aquáticos, 

destacando-se peixes, camarão com finalidades de recria, cria, engorda, reprodução e 

caranguejo com a finalidade de abate.Observou-se a maior expressividade no trânsito para 

camarão vivo (pós-larvas de camarão marinho) com a finalidade de engorda, com 

66.530.000 animais,representando 94,7%, seguida do caranguejo com 2.492.108 (3,5%) e 

peixes vivos com 1.229.470 (1,75%). A ordem corrobora com o resultado dos últimos 04 

anos, onde Brito et.al (2013), encontrou 85%, 13% e 2% respectivamente. Esse destaque a 

movimentação do camarão vivo no estado, esta relacionado pelo Nordeste ser responsável 

por 94% de toda produção de camarão nacional. Verificando junto aos registros de veículos 

vistoriados, na figura 1 podemos caracterizar o trânsito de 70.251.578 animais aquáticos 
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97,8%

0,64%

0,08%

1,44%

Modalidade de Trânsito de Animias Aquáticos 
em 2013

Ingresso

Egresso

Fluxo Interno

Rota de Passagem

vivos no ano de 2013 de acordo com as seguintes modalidades: Ingresso de animais, 

representando 68.215.908 (97%), Egresso com 449.700 (0,6%); O Fluxo interno representou 

55.180 (0,07%) e trânsito de rota de passagem 1.005.000 (1,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxo de trânsito registrado por modalidade pelas barreiras sanitárias do MA em 

2013. Fonte: AGED (2014). 

 

Em 2013 foram vistoriados pelas barreiras fixas do estado do Maranhão um total de 

2.492.108 caranguejos. O fluxo de trânsito de passagem correspondeu um aumento a 106%, 

o trânsito de egresso uma diminuição de 24,8%, seguido de ingresso com 59,4%, em relação 

as movimentações de caranguejo em 2012. Foi movimentado pelas barreiras fixas do estado 

o quantitativo de 65.680.000 camarões vivo, um aumento de 58% em relação à 

movimentação de 2012. Um aumento significativo que se destaca pela expressividade no 

fluxo de entrada no Maranhão de pós-larvas de camarão para engorda (Ingresso 98,9%) e 

pelo trânsito de passagem que representou 1%. O Maranhão movimentou em 2013 um 

quantitativo de 1.229.470 peixes vivos registrados pelas barreiras sanitárias de Parnarama, 

Estiva do Estado, Intinga do Maranhão, Boa Esperança, Posto Fiscal Especial, Ponto de 

Espera e Boa vista do Gurupi. Um aumento significativo em relação a 2012 que registou 

somente 53.550 animais movimentados.O estado do Maranhão no período de 2013 

movimentou 20.165.372Kgde pescados. Um aumento de 15% em relação a 2012. Desse total 

movimentado 10.415.137 (51,9%) referente ao fluxo de trânsito de matéria-prima e 

9.691.035 (48,1%) ao trânsito de produtos beneficiados.Em relação à modalidade de trânsito 

movimentados em 2013 no estado, 3.000.858t (14,7%) corresponde ao trânsito de Ingresso; 

382.862t (1,8%) trânsito de Egresso; 14.937.224t (73,4%) trânsito de passagem; 2.019.905t 

(9,9%) corresponde ao trânsito intermunicipal (Figura 2). 
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Figura 2. Fluxo de pescados no estado do MA no período de 2013 de acordo com 

modalidade de trânsito. Fonte: AGED-MA (2014) 

De acordo com o levantamento do fluxo de transito de organismos aquáticos e pescados em 

2013foi possível concluir que a fiscalização do trânsito de pescados no estado do Maranhão 

ocorre principalmente pelo transporte terrestre, sendo uma das poucas atividades de 

fiscalização existente.O maior fluxo de movimentação de animais aquáticos no estado do 

Maranhão foi representado pelo camarão vivo (pós-larvas). O maior fluxo de movimentação 

de peixes (alevinos e adultos) ocorreu pelas barreiras Pirangi, Parnarama, Estiva do Estado, 

Intiga do Maranhão, Boa Esperança, Posto Fiscal Especial, Ponto de Espera e Boa vista do 

Gurupi. Com relação à movimentação de pescados (matéria-prima e produtos) a maior 

expressividade em relação ao fluxo é o trânsito de passagem e ingresso no estado. 

Recomenda-se o cadastramento das propriedades aquícolas em conjunto cm AGED, SEPAQ 

e MPA para emissão de GTA, que é a principal ferramenta oficial de rastreabilidade 

disponível. 

 

Palavras-chave: Fluxo de trânsito. Animias aquáticos. Maranhão. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIENICOSSANITÁRIA DA MATÉRIA PRIMA 

DO PESCADO E DOS SUBPRODUTOS ELABORADOS EM MUNICÍPIOS DA 

BAIXADA MARANHENSE. 
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A pesca artesanal continental é comum no Brasil, podendo ser praticada em águas interiores 

como rios, planícies de inundação, reservatórios artificiais e barragens (CARVALHO & 

NOVAES, 2011). O peixe se constitui numa excelente fonte de alimento para as populações, 

desde o surgimento da humanidade (PETRERE et al., 2006). Assim como outros alimentos, 

o peixe pode ser veículo de transmissão de diversos agentes causadores de doenças. A região 

da Baixada Maranhense é uma região que possui alto índice de pobreza, baixos indicadores 

de desenvolvimento humano e baixos índices sociais. A pesca artesanal assume, neste 

contexto, importante papel socioeconômico na ocupação de mão de obra, obtenção de 

alimentos e geração de renda (BERNADI, 2005). Com o objetivo de avaliar a qualidade 

higienicossanitária da polpa de peixe e subprodutos provenientes de municípios da Baixada 

Maranhense, foram avaliadas 35 amostras através de análises microbiológicas quanto a 

contagem de mesófilos, determinação de coliformes totais e a 45ºC e pesquisa de 

Staphylococus coagulase positivo. Todas as análises foram realizadas conforme metodologia 

do MAPA, 2003. Também foram aplicados 50 questionários semi– estruturados, e 

observações in locu nos municípios de Matinha, São Bento e Pinheiro. A comercialização 

de peixes em municípios da Baixada Maranhense é realizada, principalmente, nos mercados 

municipais, os quais não dispõem de uma infraestrutura física e higiênica adequada. Em 

relação às condições higienicossanitária, foi verificado que no município de Matinha 

100,00% dos manipuladores não adotam as Boas Práticas de Fabricação (BPF), seja pela não 

utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou pela utilização de 

equipamentos de madeira. Nos municípios de Pinheiro e São Bento os manipuladores 

apresentaram as mesmas não conformidades, com 77,00% e 72,73% respectivamente. No 

tocante a forma de conservação nos locais de venda, foi verificado que 80,00% dos 

vendedores do município de Matinha utilizam caixa térmica sem gelo, já nos municípios de 

Pinheiro e São Bento 45,83% e 54,55% não utilizam caixa térmica, evidenciando a não 

conservação do pescado em gelo. Referente aos aspectos econômicos observou-se que a 

origem do peixe comercializado nos municípios de Matinha, Pinheiro e São Bento é 

realizada por atravessadores, correspondendo a um percentual de 80,00%, 87,50% e 90,91%, 

respectivamente. Em relação a importância da pesca artesanal como fonte de renda para as 

famílias desses municípios, destaca-se que 90,00% dos entrevistados, em Matinha, 87,50%, 

em Pinheiro e 90,91% em São Bento não possuem outra atividade de renda complementar à 

obtida na pesca e/ou comercialização do pescado. No tocante aos achados microbiológicos 
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verificou-se que para bactérias heterotróficas mesófilas, foi encontrado 32 (91%) das 35 

amostras analisadas apresentaram contagens entre 2,3x103 a >9,2X104est UFC/g. As bactérias 

heterotróficas mesófilas são indicadoras gerais de contaminação e insalubridade no processo 

de produção de um alimento, relacionando a qualidade de um produto alimentício à menor 

contagem desses indicadores.  Para a pesquisa de micro-organismos referentes ao gênero 

Staphylococcus, foi verificado que 10 amostras (28,5%) apresentaram contagens entre 2x102 

a 4,4x103 UFC/g. Não foi constatada a presença de Staphylococcus coagulase positivo nas 

amostras estudadas. É comum a presença de Staphylococcus spp em alimentos que sofrem 

intensa manipulação, uma vez que, são frequentemente encontradas em seres humanos em 

locais como pele e mucosas, demonstrando a necessidade da adoção de hábitos higiênicos 

antes e durante a manipulação. O NMP de Coliformes totais (CT) também denominados de 

Coliformes a 35º C nas amostras de polpa e subprodutos variou de <0,3 a 8,5x102NMP/g, 

sendo que 53,5% apresentaram Coliformes totais <0,3 NMP/g (tabela 1). A contagem de 

Coliformes termotolerantes (Ct) ou Coliformes a 45º C variou de <0,3 NMP/g a 5X102, 

sendo que 60% das amostras analisadas apresentaram contagens de Coliformes 

termotolerantes <0,3 NMP/g (tabela 1). Somente as amostras com >0,3 NMP/g foram 

consideradas com a presença de Coliformes totais e termotolerantes.   Os micro-organismos 

do grupo dos coliformes são os principais indicadores das condições higienicossanitárias em 

alimentos, refletindo o estado de qualidade do produto e auxiliam na verificação de possível 

presença de micro-organismos causadores de danos à saúde pública. 

 

Tabela 1- Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais (CT) e termotolerantes (Ct) 

em amostras de hambúrguer e nuggets de peixes coletados em três municípios da Baixada 

Maranhense, 2015. 

   *N= número de amostras analisadas.  **P= presença. 

 

As informações obtidas a partir dos questionários aplicados nos permite concluir que nos 

municípios de Matinha, Pinheiro e São Bento, os locais para comercialização de peixe não 

                     CT                    Ct  

 *N **P     *N  **P 

São Bento 02/02/2015   7 0 (0%) 7 0 (0%) 

Polpa  <0,3 NMP/g  <0,3 NMP/g 

Hambúrguer  <0,3 NMP/g  <0,3  NMP/g 

Nugget  <0,3 NMP/g  <0,3 NMP/g 

São Bento 11/03/2015  7 7 (100%) 7 7 (100%) 

Polpa  2,9x102NMP/g  3,6X10 NMP/g 

Hambúrguer  8,5x102NMP/g  2,7X102 NMP/g 

Nugget  8,03x102NMP/g  5X102 NMP/g 

Matinha 12/04/2015  7 4 (57%) 7 0 (0%) 

Polpa  7,4 NMP/g  <0,3 NMP/g 

Hambúrguer  3,6 NMP/g  <0,3  NMP/g 

Nugget  <0,3 NMP/g  <0,3  NMP/g 

Pinheiro 09/05/2015  7                    7(100%)   7    0 (0%) 

Polpa  3,6 NMP/g  <0,3 NMP/g 

Hambúrguer  9,2 NMP/g  <0,3 NMP/g 

Nugget  3,6 NMP/g  <0,3  NMP/g 

Pinheiro 02/07/2015  7 7 (100%)  7    7 (100%) 

Polpa  1,5 NMP/g  2,3 NMP/g 

Hambúrguer  4x10² NMP/g  1,5x10² 

Nugget  1,9x10³ NMP/g  8,1x10² NMP/g 

TOTAL 35        35  
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dispõem de infraestrutura física e utensílios adequados e apresentam condições higiênicas 

insatisfatórias para manipular e/ou comercializar o peixe. Na presente pesquisa as amostras 

analisadas apresentaram baixos níveis de ocorrência do gênero Staphylococcus, micro-

organismos mesófilos, coliformes e ausência de estafilococus coagulase positivo, porém, 

mesmo com esses baixos índices de contaminação microbiológica, faz-se necessário buscar 

constantemente uma melhora na qualidade dos subprodutos de peixe, sempre adotando as 

boas práticas de fabricação e condições adequadas de armazenamento, uma vez que, foi 

demonstrado serem medidas eficazes na obtenção de um produto com qualidade. 

 

Palavras-chave: Higienicossanitária. Polpa de peixe. Subprodutos. 
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INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO POR VÍRUS DENGUE EM AEDES AEGYPTI 

(LINNAEUS) E AEDES ALBOPICTUS (SKUSE) (DIPTERA: CULICIDAE) EM 

ÁREAS ENDÊMICAS NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS E CODÓ, NO ESTADO DO 

MARANHÃO. 
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A dengue é uma arbovirose transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus 

infectados com o vírus do gênero Flavivírus, caracterizados por apresentarem quatro 

sorotipos antigenicamente distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. No entanto 

foi anunciada a descoberta de um novo sorotipo, isolado durante um surto de dengue na 

Malásia, e que está sob investigação. Estima-se que 500 mil pessoas com dengue grave 

necessitam de internação anualmente e cerca de 2,5% dos afetados morrem em consequência 

desta arbovirose. Apesar das medidas de controle da doença, o número de casos de dengue 

encontra-se elevado. Segundo o Ministério da Saúde, até a semana epidemiológica (SE) 24 

deste ano foram registrados no Brasil 1.174.110 casos prováveis de dengue, 915 casos graves 

e 474 óbitos. No Estado do Maranhão foram registradas no mesmo período 5.695 

notificações, 14 casos graves e 7 óbitos. Nessa perspectiva, o presente estudo objetiva 

detectar os sorotipos virais do dengue circulantes em A. aegypti e A. albopictus em Caxias e 

Codó, Maranhão, Brasil. No município de Caxias fez-se coletas em duas etapas. Na primeira, 

realizou-se as coletas no período seco (setembro a dezembro de 2013) e no período chuvoso 

(março a junho de 2014) nos bairros Campo de Belém, Volta Redonda, Galiana e 

Cangalheiro. Com a aprovação da renovação do projeto, foi dada a continuidade do trabalho 

para obtenção de mais amostras de Aedes sp. no município de Caxias e também foi incluído 

o município de Codó. Desta forma, a segunda etapa de coletas em Caxias foi realizada no 

período seco (setembro a dezembro de 2014) e no período chuvoso (março e abril de 2015 

nos bairros João Viana, Seriema, Itapecuruzinho, Nova Caxias e Ponte. No município de 

Codó as coletas foram realizadas durante três dias consecutivos (do dia 30 de março a 1 de 

abril de 2015) nos bairros Santa Luzia, Santa Lúcia, Santo Antônio e Trizidela. Os bairros 

amostrados foram os que apresentaram maior incidência de casos confirmados de dengue 

recentes. Foram feitas visitas domiciliares e realizada aspiração em todos os cômodos do 

imóvel para captura dos mosquitos. Os exemplares capturados foram anestesiados com 

algodão embebido em acetato de etila e transportados ao Laboratório de Entomologia 

Médica (LABEM) do CESC/UEMA, para identificação e quantificação dos espécimes. Em 

seguida os mosquitos foram acondicionados em microtubos que foram armazenados em 

freezer a -70°C até o momento da realização das análises moleculares. O material foi 

encaminhado ao Instituto Evandro Chagas (IEC) em Bélem/PA, onde passou por uma 

revisão de identificação realizada por um especialista do Laboratório de Entomologia da 

mesma Instituição, e depois foram encaminhados ao Laboratório de Biologia Molecular para 

realização das análises molecular e viral. Os exemplares foram divididos em pools, formados 

de acordo com o número de mosquitos coletados por bairro em cada ciclo de coleta. Foi 

realizado o teste de RT-Nested-PCR para detecção do vírus, a partir do método do reagente 

Trizol LS (Invitrogen), seguindo orientações do fabricante. O produto final foi analisado em 

gel de agarose 3%, após coloração com brometo de etídio e, em seguida, exposto à luz 
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ultravioleta e fotografado. Na primeira etapa de coletas no município de Caxias, foram 

coletados 465 mosquitos, sendo que a predominância foi da espécie A. aegypti com 423 

exemplares. No período seco (setembro a dezembro de 2013) foram capturados 171 

mosquitos, sendo 156 (91,2%) A. aegypti e 15 (8,8%) A. albopictus, enquanto que no período 

chuvoso (março a junho de 2014) foram 267 (90,8%) exemplares de A. aegypti e 27 (9,2%) 

A. albopictus (Tabela 1).  
 

Tabela 1 - Frequência de Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados em Caxias, MA, no 

período de setembro a dezembro de 2013 e março a junho de 2014. 

Espécie 

Setembro a dezembro – 2013   Março a junho - 2014 

Machos  

(♂) 

Fêmeas  

(♀) 
Total (%) 

  
Machos  

(♂) 

Fêmeas  

(♀) 
Total (%) 

 A. aegypti 72 84 156 (91,2%)  108 159 267 (90,8%) 

A. albopictus 6 9 15 (8,8%)  8 19 27 (9,2%) 

Total 78 (45,61%) 93 (54,39%) 171 (100%)   116 (39,5%) 178 (60,5%) 294 (100%) 

 

Dos 465 mosquitos coletados, foram formados 43 pools, porém, até o momento só foi 

realizada a RT-PCR em apenas 20 pools, referentes às amostras de mosquitos A. aegypti e 

A. albopictus do período seco (setembro a dezembro de 2013), entretanto não foi constatada 

positividade para os vírus dengue em nenhum dos pools (Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Relação dos 20 pools de mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados 

em Caxias, Maranhão durante período seco de setembro a dezembro de 2013 e o respectivo 

resultado da RT-PCR. 
Número de 

registro 

Quantidade 

Mosquitos/pool 
Espécie Bairro 

Resultado da RT-

PCR 

AR815359 13 A. aegypti ♀ Campo de Belém Negativo 

AR815360 7 A. aegypti ♂ Campo de Belém Negativo 

AR815361 2 A. albopictus ♀ Campo de Belém Negativo 

AR815362 3 A. albopictus ♂ Campo de Belém Negativo 

AR815363 9 A. aegypti ♀ Volta Redonda Negativo 

AR815364 6 A. aegypti ♂ Volta Redonda Negativo 

AR815365 5 A. aegypti ♀ Galiana Negativo 

AR815366 9 A. aegypti ♂ Galiana Negativo 

AR815367 10 A. aegypti ♀ Cangalheiro Negativo 

AR815368 8 A. aegypti ♂ Cangalheiro Negativo 

AR815369 15 A. aegypti ♀ Campo de Belém Negativo 

AR815370 9 A. aegypti ♂ Campo de Belém Negativo 

AR815371 7 A. albopictus ♀ Campo de Belém Negativo 

AR815372 3 A. albopictus ♂ Campo de Belém Negativo 

AR815373 13 A. aegypti ♀ Volta Redonda Negativo 

AR815374 11 A. aegypti ♂ Volta Redonda Negativo 

AR815375 7 A. aegypti ♀ Galiana Negativo 

AR815376 15 A. aegypti ♂ Galiana Negativo 

AR815377 9 A. aegypti ♀ Cangalheiro Negativo 

AR815378 9 A. aegypti ♂ Cangalheiro Negativo 

 

Na segunda etapa de coletas no município de Caxias, foram coletados 381 mosquitos, sendo 

que a predominância foi da espécie A. aegypti com 338 (88,7%) exemplares. No período 

seco (setembro a dezembro de 2014) foram capturados 120 mosquitos, sendo 107 (89,2%) 

A. aegypti e apenas 13 (10,8%) A. albopictus e no período chuvoso (março e abril de 2015) 

foram 261 mosquitos, sendo 231 (88,5%) A. aegypti e 30 (11,5%) A. albopictus (Tabela 3). 

No município de Codó foram coletados 72 mosquitos, sendo que a predominância foi da 
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espécie A. aegypti com 71 (98,6%) exemplares (Tabela 4). Até o presente momento foram 

analisados por RT-PCR apenas os 20 pools referentes aos bairros amostrados no município 

de Caxias no período de setembro de 2013 a junho de 2014 e os testes para isolamento viral 

não foram iniciados. As análises para investigação viral do material deste estudo não 

puderam ser concluídas, devido a interrupção das atividades desenvolvidas no IEC devido a 

uma greve que está ocorrendo no Instituto no mês de agosto. No entanto, as pesquisas serão 

continuadas para posterior publicação. Os dados obtidos permitiram afirmar que o A. aegypti 

está amplamente disperso no município de Caxias e Codó, Maranhão, sendo registrado em 

todos os bairros pesquisados, e os fatores climáticos afetam o desenvolvimento do mosquito 

vetor. Porém não foi detectado vírus dengue nos 20 pools de mosquitos capturados em 

Caxias. 

 

Tabela 3 - Número e percentual de Aedes aegypti e Aedes albopictus por sexo, capturados 

nos cinco bairros estudados de Caxias, MA, no período seco de setembro a dezembro de 

2014 e no período chuvoso em março e abril de 2015. 

Espécie 
Setembro a dezembro - 2014   Março e abril - 2015 

Machos (♂) Fêmeas (♀) Total   Machos (♂) Fêmeas (♀) Total 

 A. aegypti 41 66 107 (89,2%)  90 141 231 (88,5%) 

A. albopictus 5 8 13 (10,8%)   22 8 30 (11,5%) 

Total - - 120 (100%)    - -  261 (100%) 

 

Tabela 4 - Frequência de Aedes aegypti e Aedes albopictus capturados no município de 

Codó, MA, no período de 30 de março a 1 de abril de 2015. 
Bairros  A. aegypti   A. albopictus 

Machos (♂) Fêmeas (♀) Total   Machos (♂) Fêmeas (♀) Total 

Santa Luzia 2 11 13 (18,3%)  - - - 

Santa Lúcia - 3 3 (4,2%)  - - - 

Santo Antônio 5 7 12 (16,9%)  - 1 1 (100%) 

Trizidela 17 26 43 (60,6%)  - - - 

Total 24 47 71 (100%)   - 1 1 (100%) 

 

Palavras-chave: Análise molecular. Isolamento viral. Flavivírus. 
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Sistemas de identificação molecular vêm se aprimorando cada vez mais com o avanço da 

biologia molecular. A técnica de DNA barcode consiste na utilização de aproximadamente 

648 pb do gene mitocondrial Citocromo Oxidase Subunidade I (HEBERT et al., 2003) e 

constitui uma das mais atuais e promissoras aplicações dos métodos moleculares na detecção 

de unidades biológicas. O presente estudo gerou sequências do gene mitocondrial COI para 

identificar espécies de peixes do alto e médio curso do rio Mearim, Maranhão. Os peixes 

foram coletados utilizando-se redes de malhadeiras e tarrafas. A identificação taxonômica 

foi realizada com o auxílio de literatura específica (FERRARIS; VARI, 1999; SOARES, 

2005; BRITSKI et al., 2007; PIORSKI et al., 2008; BIRINDELLI et al., 2011). O DNA total 

foi extraído do tecido muscular empregando-se o protocolo de Fenol-Clorofórmio. O 

isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI foi realizado através da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos das PCRs foram purificados e 

sequenciados em sequenciador automático de DNA. A edição, alinhamento e análise dos 

dados foram realizados nos programas BioEdit e MEGA. Utilizou-se o BOLDSystems 

(Barcode of Life Data Systems) para comparação das sequências. Foram geradas 151 

sequências barcode com 629 pb, representando 32 espécies pertencentes a 29 gêneros, 19 

famílias e cinco ordens. A árvore filogenética agrupou fortemente os espécimes identificados 

como coespecíficos (99% de bootstrap). No entanto, os espécimes de Hoplias malabaricus 

e Leporinus piau apresentaram-se divididos em dois subgrupos (Figura 1). As médias das 

distâncias genéticas encontradas para os táxons com dois ou mais indivíduos analisados 

variaram de 0 a 1,8% dentro das espécies, 6,9 a 8,8% dentro dos gêneros, 1,3 a 12% dentro 

das famílias e de 5,9 a 19,7 dentro das ordens (Tabela 1). As médias interespecíficas variaram 

de 4 a 28%. As distâncias genéticas intraespecíficas variaram de 0 a 5%. Apesar de H. 

malabaricus formar dois subgrupos na análise NJ, a distância genética entre seus espécimes 

variou de 0 a 2%, com média de 1,4%. Esse valor se encontra dentro do limite de delimitação 

de espécie que de acordo com a literatura é de até 3% de divergência (HEBERT et al., 2003). 

No geral, cada conjunto de sequências dentro de uma mesma espécie foi fortemente 

relacionado entre si e diferentemente quando comparado com sequências de espécies 

distintas. Apenas a espécie L. piau apresentou divergência genética intraespecífica superior 

a 2%, com média de 1,8%. Quando analisadas as amostras de L. piau por constituição de 

clado, observou-se que a média de distância genética dentro de cada subgrupo variou de 0,1 

a 0,5% e quando comparado entre eles a divergência média foi de 4% (Tabela 2). Os 

resultados do presente estudo indicam uma elevada diferenciação genética entre os 

espécimes de L. piau, sugerindo a existência de duas linhagens geneticamente distintas. As 

comparações realizadas no BOLDSystems revelaram percentuais de similaridade genética 

variando de 97,92 a 100%, confirmando a identificação morfológica da maioria das espécies. 

Portanto, a técnica do DNA barcode foi bastante eficiente, permitindo inferir quanto à 

identificação das espécies de peixes do alto e médio curso do rio Mearim/MA. 
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Figura 1 - Árvore filogenética obtida por abordagem de agrupamento de vizinhos 

(Neighbor-Joining) utilizando o modelo K2P para as espécies de peixes do rio Mearim/MA. 
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O número dos nós representa os valores de bootstrap (1000 réplicas); valores entre 

parênteses (Número de espécimes analisados). 

Tabela 1 - Médias de distâncias genéticas (K2P) dentro dos diferentes níveis taxonômicos 

para os peixes analisados do rio Mearim/MA. 

N = número de espécimes analisados 

 

Tabela 2 - Divergência genética (K2P) intraespecífica superior a 2% observada entre 

espécimes da espécie Leporinus piau do rio Mearim/MA. 
1Divergência 

intraespecífica (%) 

2N de 

subgrupos 

3Divergência dentro 

de subgrupos (%) 

4Divergência entre 

subgrupos (%) 

Mín. Méd. Máx.    

0 1,8 5 2 0,1 a 0,5 4 

1 = Valores mínimos, médios e máximos de divergência genética intraespecífica; 2 = Número de 

subgrupos formados; 3 = Valores médios de divergência genética dentro de cada subgrupo; 4 = Valor 

médio de divergência genética entre os subgrupos formados 

 

Palavras-chave: Identificação. Gene COI. Código de barras. 
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Comparação N Táxons 
Médias de Distâncias Genéticas (%) 

Mínima Média Máxima 

Intraespécie 144 25 0 0,3 1,8 

Intragênero 14 3 6,9 7,8 8,8 

Intrafamília 101 8 1,3 7,9 12 

Intraordem 144 3 5,9 14,4 19,7 
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Dentre as espécies de crustáceos observadas em manguezais, Ucides cordatus é a mais 

explorada comercialmente. Essa espécie tem assumido características de recurso pesqueiro 

de elevado valor socioeconômico no Nordeste do Brasil, contribuindo para a geração de 

emprego e renda. Em alguns estados, tais como Piauí e Maranhão, a captura desse organismo 

tem se mostrado constante e começa a se observar alguns sinais de sobrepesca, como redução 

no tamanho corpóreo e maior esforço de captura (LEGAT, et al., 2005). Visando evitar um 

colapso na captura do caranguejo uçá, foi estabelecido pelo IBAMA um período de defeso 

durante alguns dias dos meses de janeiro, fevereiro e março. Entretanto o período 

reprodutivo de U. cordatus pode abranger também mais alguns meses do ano mostrando 

assim a necessidade de haver uma manutenção do período de defeso dessa espécie.  Nesse 

sentido, o presente trabalho teve como principal objetivo realizar o estudo da biologia 

reprodutiva do caranguejo uçá (Ucides cordatus) em manguezais da ilha do Maranhão, bem 

como, determinar a proporção sexual da espécie analisada; descrever morfo-

histologicamente os estágios maturacionais do caranguejo Ucides cordatus e estimar a 

fecundidade e o período reprodutivo desta espécie. Para isto, foram realizadas dez coletas 

mensais durante o período de outubro de 2014 a julho de 2015, nos manguezais de Araçagi 

e Quebra Pote. As amostras foram transportadas para o Laboratório de Pesca e Ecologia 

Aquática (LabPEA) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), onde foi realizada a 

biometria e sexagem de cada exemplar. Após essa etapa a carapaça dos organismos foi 

removida a fim de observar macroscopicamente as gônadas. Foram determinados cinco 

estágios maturacionais para Ucides cordatus: imaturo (IM), em desenvolvimento (ED), 

desenvolvido (DE), desenvolvido avançado (D.AV) e esgotado (ES) (CASTIGLIONI; 

SILVA-CASTIGLIONI e OLIVEIRA, 2013). Para análise microscópica, as gônadas foram 

fixadas em solução de Davidson, por 24 horas e posteriormente conservadas em solução de 

álcool a 70%. Os pleópodes das fêmeas ovígeras com a massa de ovos foram retirados e 

pesados em sua totalidade, três alíquotas de 500 mg foram retiradas, dissociadas e contadas 

integralmente. A fecundidade absoluta foi estimada por meio de uma regra de três simples. 

A proporção sexual foi calculada, aplicando-se o teste do Qui-quadrado (χ2) ao nível de 

significância de 5%, a fim de verificar se houve diferenças significativas entre as proporções 

sexuais desses organismos. Durante as dez amostragens realizadas, foram coletados 301 

exemplares de U. cordatus, onde 188 foram provenientes do manguezal de Araçagi e 113 do 

manguezal de Quebra Pote. (Tabela 1). A frequência de ocorrência de caranguejos machos 

foi superior a de fêmeas, tanto em Quebra Pote, que apresentou uma abundância absoluta de 

79 machos para 29 fêmeas, quanto em Araçagi, com 96 machos para 92 fêmeas.  Havendo 

diferença estatística apenas na proporção sexual da população do manguezal de Quebra Pote 

(χ2 = 17,92). Tal desproporcionalidade na frequência de ocorrência entre os sexos de U. 

cordatus é bastante comum e foi observada também por Santos, et al. (2011), os quais 
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afirmaram que esse fenômeno pode ocorrer por diferentes razões, tais como: migração 

reprodutiva, variação comportamental, diferenças na taxa de crescimento e mortalidade. 

 

Tabela 1. Frequência absoluta de machos e fêmeas de Ucides cordatus coletados nos 

manguezais do Araçagi e Quebra Pote, Maranhão, Brasil, no período de outubro de 2014 a 

julho de 2015. 

Manguezal Araçagi  

Indivíduos out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 Total 

F - 4 4 11 11 14 8 9 19 10 90 

F.O - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

M - 3 4 14 14 14 5 12 20 10 96 

Total - 7 8 25 26 29 13 21 39 20 188 

Manguezal Quebra Pote  

Indivíduos out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 Total 

F 4 3 7 2 2 0 3 4 1 3 30 

F.O 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 

M 3 5 7 22 4 26 1 2 4 5 79 

Total 7 8 14 26 7 28 4 6 5 8 113 

 

Morfologicamente foi possível observar mudanças na coloração, textura e volume das 

gônadas, tanto dos machos quanto das fêmeas de U. cordatus. Com base em tais alterações 

morfológicas foram observados os seguintes estágios maturacionais para as fêmeas: I- 

Imaturo (55 indivíduos): as gônadas apresentam um aspecto bem filamentoso e translúcido. 

II- Em desenvolvimento (26 indivíduos): a coloração das gônadas varia de amarelo à 

laranja. A consistência é um pouco mais firme que a anterior (Figura 1 a). III- Desenvolvido 

(19 indivíduos): O ovário apresenta-se lobulado e volumoso. Sua coloração varia de laranja-

escuro a vinho-claro. Estes começam a ocupar maior espaço dentro da cavidade 

cefalotorácica (Figura 1 b). IV Desenvolvimento avançado (11 indivíduos): neste estágio 

as gônadas apresentam-se bem mais volumosas do que as observadas em estágios anteriores, 

ocupando quase toda cavidade torácica. É possível observar os ovócitos a olho nu. O 

conjunto apresenta coloração vermelho-vinho, aproximando-se do roxo ou violeta (Figura 1 

c). V- Esgotado (15 indivíduos): A gônada apresenta-se flácida e delgada, o seu volume 

diminui. A sua coloração aproxima-se do amarelo é possível observar também alguns 

ovócitos que restaram da desova (Figura d). Para os machos foram observados os seguintes 

estágios maturacionais: I- Imaturo (60 Indivíduos): neste estágio são observadas gônadas 

indiferenciadas, muito delgadas e quase transparentes. II- Em desenvolvimento (62 

indivíduos): gônadas esbranquiçadas e pouco volumosas. III- Desenvolvido (48 

indivíduos): neste estágio as gônadas são volumosas e esbranquiçadas. Estas são facilmente 

observadas logo após a remoção da carapaça. É nitidamente visível também, o grande 

enovelamento de seus túbulos. IV- Esgotado (5 indivíduos): A gônada se apresenta flácida 

e pardacenta. 
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Figura 1: Estágios de maturação gonadal em fêmeas de Ucides cordatus. Estágio em 

desenvolvimento-ED (A); estágio desenvolvido- D (B); estágio desenvolvido avançado- 

D.AV (C) e estágio esgotado- ES (D). 

 

Para a estimativa da fecundidade de Ucides cordatus, foram utilizadas seis fêmeas ovígeras, 

as quais em todo período de coleta, foram observadas somente durante os meses de janeiro, 

fevereiro e março. A fecundidade individual variou de 7.394 a 30.561 ovos por fêmea. 

Durante o período de estudo foi possível perceber que os meses de dezembro, janeiro, 

fevereiro, março e abril são importantes na reprodução desta espécie, uma vez que fêmeas 

ovígeras ou com gônadas desenvolvidas foram observadas nesta época. É válido ressaltar 

que no mês de janeiro ocorreu também o fenômeno da andada nos manguezais estudados. 

Sendo assim, o presente estudo caracteriza-se como de grande relevância, uma vez que 

aponta aspectos importantes relacionados à biologia reprodutiva do caranguejo uçá, uma 

espécie que tem sido cada vez mais explorada comercialmente.   

 

Palavras-chave: Biologia reprodutiva. Caranguejo uçá. Manguezais maranhenses. 
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O Gênero Artibeus pertence à subfamília Stenodermatinae e à família Phyllostomidae 

Atualmente encontra-se subdividido em dois subgêneros: Artibeus e Koopmania (REIS et al 

2011) caracteriza-se por apresentar listas claras na face e terem predominância frugívora, 

(SIMONS 2005). O gênero é composto por 18 espécies das quais cinco ocorrem no Brasil: 

Artibeus fimbriatus, Artibeus obscurus, Artibeus lituratus e Artibeus planirostris e Artibeus 

concolor. A sistemática do gênero Artibeus é motivo de muitas discussões, decorrentes da 

falta de informações suficientes e da considerável variação nos diferentes táxons do grupo 

(SIMMONS 2005). De acordo com Freygang (2006) os estudos filogenéticos moleculares 

envolvendo quirópteros têm proporcionado novas concepções acerca da ecologia, 

organização social e outros aspectos, além de expandir campos de estudos sobre análises de 

padrões de migração, estrutura de população, caracterização de espécies crípticas e testes de 

modelos evolutivos. Deste modo o presente estudo teve como objetivo realizar um 

levantamento das espécies do gênero Artibeus de ocorrência no cerrado do leste maranhense, 

com ênfase em estudos morfológicos e moleculares. Para tanto as amostras foram obtidas na 

Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum que está localizada no município de 

Caxias (04°53’30’’S e 43°24’53’’ W) pertencendo à região Leste Maranhense e integrante 

da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru (BARROS et al 2012). Os espécimes coletados foram 

levados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular do CESC/UEMA onde foram 

identificados morfologicamente por meio de chaves de identificação e retirados tecidos 

musculares para a realização de estudos moleculares. O DNA total foi obtido empregando-

se o protocolo de Fenol-Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene rRNA 16S foi 

realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de 

PCRs foram purificados e sequenciados em um sequenciador de DNA automático (ABI 

3.500). A edição e alinhamento das sequências foram realizadas no programa BioEdit 

(HALL, 1999). Os haplótipos foram estimados através do programa DnaSP (LIBRADO & 

ROZAS, 2009). As análises filogenéticas foram geradas nos programas MEGA6 (TAMURA 

et al., 2013). Um fragmento de 537 pb para 11 sequências do gene rRNA 16S mostrou 448 

sítios conservados, 87 variáveis e 25 sítios informativos para parcimônia, com oito 

haplótipos sendo cinco para a espécie Artibeus lituratus dois para a espécie Artibeus 

planirostris e um para a espécie Artibeus obscurus. A distância genética para Artibeus 

lituratus de ocorrência da APA do Inhamum variou de 0,2% a 1,3% e alcançou 1,5 quando 

comparadas a espécie de ocorrência em Saint Vicente e Granadinas. A espécie Artibeus 

planirostris de ocorrência na APA alcançou apenas 0,2%, mas quando comparadas a espécie 

de ocorrência no Equador alcançou uma variação de 0,6%. A espécie Artibeus obscurus de 

ocorrência na APA do Inhamum alcançou uma variação de 1,5% quando comparada a 

espécie de ocorrência do Suriname. (Tabela 1). 
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Tabela 1-Matriz de divergência genética usando o algoritmo Tamura-3-parâmeter, para o 

gene rRNA 16S para espécies do gênero Artibeus do Inhamum e do Genbank. 

  Legenda: MA=Maranhão; SUR=Suriname; GUF=Guiana Francesa; VCT= Saint Vincente e Granadinas 

ECU=Equador 

 

As árvores filogenéticas (NJ, ML, MP) mostraram topologias similares com a formação de 

três clados fortemente suportados. Um com a espécie Artibeus obscurus da APA agrupando 

com a espécie de ocorrência do Suriname (93/68/93% de bootstrap); outro com a com a 

espécie Artibeus planirostris agrupando com Artibeus planirostris de ocorrência no Equador 

(86/74/86 %) e o outro a espécie Artibeus lituratus da APA agrupando com a espécie de 

ocorrência em Saint Vicente e Granadinas com (99/97/99%) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Árvore filogenética (NJ), modelo Tamura-3-parâmeter com 1000 réplicas de 

bootstrap, baseada nos haplótipos das sequências do gene rRNA16S para espécies do gênero 

Artibeus da APA Inhamum e Genbank. 
 

As sequências do gene COI foram submetidas à plataforma Bold Systems, a fim de obtermos 

o grau de similaridade entre as sequencias e consequente identificação das espécies. Como 

resultado foi possível observar que a espécie Artibeus lituratus alcançou 99,9% de 

Divergência Nucleotídica (%) 

Espécies/Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1CESC110A.lituratusMA -             

2CESC115A.lituratusMA 1,3             

3CESC060A.lituratusMA 1,3 0,6            

4CESC126A.lituratus/fimbriatusMA 1,0 0,4 0,6           

5CESC113A.lituratusMA 1,1 0,6 0,8 0,2          

6FJ179196A.lituratusVCT 1,5 0,6 0,8 0,6 0,8         

7CESC114A.planirostrisMA 2,7 2,1 2,3 1,7 1,9 2,3        

8CESC117A.planirostrisMA 2,9 2,3 2,5 1,9 2,1 2,5 0,2       

9FJ179191A.planirostrisECU 2,9 2,3 2,5 1,9 2,1 2,5 0,6 0,8      

10CESC172A.obscurusMA 2,9 2,3 2,5 1,9 2,1 2,5 1,7 1,9 1,5     

11FJ179185A.obscurusSUR 3,1 2,5 2,7 2,1 2,3 2,7 1,9 2,1 1,7 0,2    

12FJ179173A.concolorSUR 6,0 4,9 5,1 4,9 5,1 5,1 4,7 4,5 4,5 3,9 3,7   

13AY495455Molossus molossus 14,3 13,3 13,6 13,1 13,3 13,1 12,6 12,6 12,6 12,9 12,6 13,6 - 

 CESC115ArtibeuslituratusMA 

 FJ179196ArtibeuslituratusVCT 

 CESC060ArtibeuslituratusMA 

 CESC110ArtibeuslituratusMA 

 CESC126ArtibeuslituratusMA 

 CESC113ArtibeuslituratusMA 

 FJ179191ArtibeusplanirostrisECU 
 CESC114ArtibeusplanirostrisMA 

 CESC117ArtibeusplanirostrisMA 

 CESC172ArtibeusobscurusMA 

 FJ179185ArtibeusobscurusSUR 

 FJ179173ArtibeusconcolorSUR 

 AY495455Molossusmolossus 

93/68/93 

86/74/86 
83/55/8

3 

69/58/69 

99/97/99 

0.01 
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similaridade com a espécie Artibeus lituratus, para Artibeus planirostris obteve-se 100% de 

similaridade com Artibeus planirostris, Artibeus Obscurus alcançou similaridade de 99,99% 

com Artibeus obscurus, porém a espécie identificada molecularmente como Artibeus 

fimbriatus revelou similaridade de 100% com a espécie Artibeus lituratus. Os resultados 

aqui obtidos confirmam a presença de três das cinco espécies ocorrente no Brasil entre elas: 

Artibeus lituratus, Artibeus planirostris e Artibeus obscurus e reforça a ideia de uma revisão 

taxonômica para as espécies Artibeus fimbriatus e Artibeus lituratus.  A baixa divergência 

genética encontrada corrobora com trabalhos realizados por Bradley e Baker, (2001) com 

quirópteros que enfatizam que divergências menores que 2% indica tratar da mesma espécie. 

Portanto O gene rRNA16S mostrou-se como bom marcador molecular e o gene COI 

mostrou-se muito eficaz no que diz respeito à identificação de espécies.  

 

Palavras-chave: Chiroptera. Artibeus. Cerrado Maranhense. 
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São registradas para o mundo cerca de 3800 espécies aquáticas e semiaquáticas de 

Heteroptera (MERRITT & CUMMINS, 1996) e para o Brasil, são registradas 15 famílias 

(AZEVÊDO; GOMES; LIMA, 2012). Os adultos possuem peças bucais de penetração e 

sucção localizados anteriormente na cabeça e asas anteriores tipo hemiélitro (NIESER & 

MELO, 1997; MUGNAI et al., 2010 apud NERI; KOTZIAN; SIEGLOCH, 2005). Apesar 

dos Heteropteros aquáticos serem insetos mundialmente distribuídos e de grande interesse, 

estudos com a subordem no Brasil ainda são reduzidos e, para o Maranhão isso é uma 

realidade. Este trabalho objetivou inventariar a entomofauna aquática da subordem 

Heteroptera de ambientes lóticos e lênticos na Área de Preservação Ambiental Municipal do 

Inhamum, Caxias- MA. Para a coleta dos imaturos utilizou-se rede entomológica em D 

(rapiché) e catação manual, em diferentes tipos de substratos. A identificação foi realizada 

ao nível de gênero com bibliografia especializada, sob Estereomicroscópio modelo Stemi 

DV4 ZEISS; os espécimes foram colocados em frascos de vidro, fixados em álcool etílico a 

80% e etiquetados. Os dados foram colocados em uma planilha do Excel. Foram utilizadas 

análises estatística com programa específico R para realizar Análise de Agrupamento 

(Cluster Analysis), Análise de Correspondência Canônica, dentre outros.  Foram coletados 

e identificados 534 espécimes de imaturos de Heteropteros aquáticos e semiaquáticos em 

lagoa e igarapés amostrados, distribuídos em nove famílias. Do total coletado 199 espécimes 

foram no igarapé Sumidouro do Padre I, 108 para o igarapé Soledade, 35 para Igarapé 

Inhamum, 131 para o igarapé Sumidouro do Padre II, 28 para igarapé Areia Branca e Lagoa 

do Merim com 33 exemplares. Das nove famílias coletadas, Gerridae foi a mais abundante 

com 260 espécimes correspondendo 49% do total das famílias neste estudo, seguida de 

Veliidae com 191 espécimes (36%) (Figura 1).  A maior riqueza de gêneros foi de Gerridae, 

com seis gêneros (Cylindrostethus Andersen, Limnogonus Stal, Ovatametra Kenaga, 

Brachymetra Mayr, Tachygerris Drake, Neogerris Matsumura). Dos dados obtidos pela 

Análise de Correspondência Canônica revelou a interferência de todas as variáveis abióticas 

na distribuição dos gêneros de Heteropteros, onde, os táxons que apresentaram correlação 

mais estreita com a temperatura foram Buenoa e Belostoma. O pH foi registrado, na maioria 

das amostras com valores ligeiramente ácidos. Correlacionados ao pH estão os táxons 

Rhagovelia, Curicta e Microvelia (Figura 2). 
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Figura. 1. Percentual total de famílias de Heteroptera coletadas durante o período de estudo 

na APAM Inhamum, Caxias- MA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de ordenação CCA de ocorrência dos Heteropteros e dos fatores 

abióticos nos pontos amostrais dos igarapés e lagoa na APAM do Inhamum, Caxias-MA. 

 

A maior abundância de Heteropteros ocorreu na superfície da água, seguido do  substrato 

folha. O substrato macrófitas foi o terceiro mais abundante; os substratos menos 

representativos foram raiz e tronco, respectivamente (Figura 3). 

Figura 3. Percentual total de imaturos de Heteroptera coletados em diferentes substratos na 

lagoa e igarapés amostrados. 
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Gerridae e Veliidae foram as famílias de maior abundância nos igarapés em estudo, essa 

tendência vem de encontro a estudos realizados por Ribeiro et al., (2009), que retratam as 

famílias Gerridae e Veliidae as mais ricas em espécies, sendo ambas encontradas 

preferencialmente na superfície d’água; para Silva et al., (2013), ambas as famílias são 

planctônicas e vivem associadas à locais com vegetação riparia. A alta abundância e riqueza 

de Gerridae corrobora com os trabalhos de Silva et al., (2013) colocam que em ambientes de 

córregos no Cerrado Matogrossense, os Gerridae  contribuíram com 45,3% do total de 

Gerromorpha. A família foi Naucoridae de acordo com Ribeiro et al., (2009) é a mais rica 

em número de espécies entre os Nepomorpha. Os Nepomorpha mostraram relação por 

folhas, raízes e macrófitas, essa relação por hábitats orgânicos pode estar relacionado com o 

fato dos substratos fornecerem abrigo proteção e alimento (FIDELIS; NESSIMIAN & 

HAMADA, 2008). A maior abundância de organismos ocorreu no período chuvoso, que 

promove o carregamento de material de origem alóctone elevando o número de habitats 

disponíveis, que favorece o número maior de organismos colonizando-os (ZARDO et al., 

2013). Os resultados permitem supor uma associação de hábitats preferenciais pelos táxons 

de Heteropteros aquáticos e semiaquaticos estudados, indo de encontros a literaturas 

consultadas, onde Gerromorpha se associam a superfície d’água e Nepomorpha relação por 

folhas, raízes e macrófitas. Algumas variáveis, como pH e temperatura influenciaram na 

distribuição de alguns Heteropteros aquáticos. 

 

Palavras-chave: Heteroptera. Imaturo. Igarapé. 
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Tradicionalmente as espécies de fungos são diferenciadas com base em caracteres 

morfológicos e culturais, porém, no caso do Colletotrichum esta identificação encontra 

dificuldades em função da grande diversidade fenotípica e instabilidade destes caracteres em 

função do ambiente (ANDRADE et al., 2007). O presente trabalho objetivou realizar 

levantamento de isolados de Colletotrichum associados à antracnose em diferentes frutos, e 

identificá-los através de PCR espécie-específica, mediante amplificação da região ITS do 

rDNA. Os isolados patogênicos foram obtidos de lesões de antracnose em diferentes frutos, 

cultivados em meio de cultura BDA e incubadas em BOD. Após crescimento, fragmentos 

do micélio de colônias foram transferidos para frascos de erlenmeyer sendo cultivados em 

150 ml de meio líquido Batata-dextrose, os frascos foram agitados diariamente para 

possibilitar a separação do micélio e sua subsequente maceração em nitrogênio líquido. As 

extrações de DNA foram baseadas no protocolo modificado descrito por Faleiro et al. a partir 

de aproximadamente 250 mg de micélio. As reações de PCR foram realizadas com 

iniciadores específicos (“primer” ITS1). Para C. gloeosporioides foi utilizado o primer 

CgInt; para C. acutatum o primer CaInt2 e para C. boninense o “primer” Col1. Todos estes 

primers foram usados em conjunto com o primer universal conservado ITS4. A reação de 

PCR foi realizada segundo protocolo descrito por Afanador-Kafuri et al. (2003), para um 

volume final de 25L. A amplificação foi realizada em termociclador por 5’ a 95ºC, seguidos 

por 40 ciclos de 30’’ a 94°C, 30’’ a 60°C e 90’’ a 72°C com extensão final de 5’ a 72º. Os 

produtos das PCRs foram separados por eletroforese em gel de agarose 1%. As bandas de 

amplificação foram visualizadas em transiluminador ultravioleta e fotografadas. Foram 

obtidos 20 isolados de Colletotrichum de diferentes frutos conforme a tabela 1. Observou-

se que as colônias apresentaram variação com relação à cor e aspecto, sendo predominante 

a cor branco-cinza característica de Colletotrichum (Figura 1). Segundo Swart, (1999) as 

colônias que desenvolvem micélio de cor branca, cinza claro, cinza escuro correspondem às 

de C. gloeosporioides. Tavares (2004) relata que colônias de uma mesma espécie do gênero 

Colletotrichum são bastante heterogênea em meio de cultura, o que dificulta uma precisa 

identificação da espécie em apenas análises morfológicas. Apenas os isolados GOI2, ABA3 

foram amplificados com o primer Col1da região ITS1, desenhado para C. boninense. Esses 

resultados são semelhantes aos obtidos por Almeida; Coêlho (2007) que ao utilizar o primer 

Col1 da região ITS1, obteve amplificação de 18 isolados de maracujá amarelo. Sendo o 

isolado ABA1 amplificou com o primer Cglnt2 especifico para C. Acutatum. Os isolados 

GOI3, ATA1, TANG1, não amplificaram produtos para nenhum dos primers específicos, 

sendo identificados como Colletotrichum spp.  Todos os demais isolados apresentaram uma 

banda de amplificação com o par de primers CgInt/ITS4, identificados como pertencentes a 

espécie C. gloeosporioides (Tabela2). Os oligonucleotídeos específicos para C. 

gloeosporioides e C. acutatum tem sido bastante usados em vários estudos para identificação 

de populações de Colletotrichum que causam antracnose em vários hospedeiros. Estudos 

realizados por Afanador-Kafuri (2003) demonstraram que os primers CaInt2 e CgInt foram 

eficientes para identificar isolados de Colletotrichum obtidos de tamarineira e mangueira a 

nível de espécie.  
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Tabela1.  Isolados de Colletotrichum obtidos de lesões de antracnose em diferentes frutos 
 

ISOLADOS FRUTO (Hospedeiro) ORIGEM 

LIM1 LIMÃO SÃO LUÍS - MA 
CAJ1 CAJU SÃO LUÍS - MA 
JAM1 JAMBO SÃO LUÍS - MA 
ABA1 ABACATE SÃO LUÍS - MA 
ABA2 ABACATE RAPOSA - MA 
ABA3 ABACATE PAÇO DO LUMIAR - MA 
GOI1 GOIABA SÃO LUÍS - MA 
GOI2 GOIABA RAPOSA - MA 
GOI3 GOIABA PAÇO DO LUMIAR - MA 
MC1 MANGA COMUM SÃO LUÍS - MA 
MC2 MANGA COMUM RAPOSA - MA 
MC3 MANGA COMUM PAÇO DO LUMIAR - MA 
MR1 MANGA ROSA SÃO LUÍS – MA 

MR2 MANGA ROSA RAPOSA - MA 
MR3 MANGA ROSA PAÇO DO LUMIAR - MA 

MAR1 MARACUJÁ SÃO LUÍS – MA 

MAM1 MAMÃO SÃO LUÍS – MA 

MAM2 MAMÃO RAPOSA – MA 

ATA1 ATA SÃO LUÍS – MA 

TANG1 TANGERINA SÃO LUÍS – MA 

 

 

Tabela 2.  Identificação de isolados de Colletotrichum a partir da amplificação da região 

ITS do rDNA, usando os primers CaInt2/ITS4, CgInt/ITS4 e Col1/ITS4*.  
 

ISOLADOS  REAÇÃO DOS PRIMERS 
   CgInt      CaInt2       Col1 

ESPÉCIE 

LIM1 + - - C. gloeosporioides 

CAJ1 + - - C. gloeosporioides 

JAM1 + - - C. gloeosporioides 

ABA1 - + - C.acutatum 

ABA2 + - - C. gloeosporioides 

ABA3 - - + C. boninense 

GOI1 + - - C. gloeosporioides 

GOI2 - - + C. boninense 

GOI3 - - - Colletotrichum spp. 

MC1 + - - C. gloeosporioides 

MC2 + - - C. gloeosporioides 

MC3 + - - C. gloeosporioides 

MR1 + - - C. gloeosporioides 

MR2 + - - C. gloeosporioides  

MR3 + - - C. gloeosporioides 

MAR1 + - - C. gloeosporioides 

MAM1 + - - C. gloeosporioides 

MAM2 + - - C. gloeosporioides 

ATA1 - - - Colletotrichum spp. 

TANG1 - - - Colletotrichum spp.  

 

 

De acordo com Freeman et al (1998), análise baseada em rDNA é adequada como uma 

ferramenta taxonômica para identificação de espécies mas não para revelar subpopulações 
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dentro de uma espécie. Sendo assim, a diversidade morfológica observada entre os isolados 

identificados como pertencentes ao gênero Colletotrichum, não pôde ser constatadas usando 

os primers específicos CaInt2, CgInt e Col1, logo estudos posteriores devem ser 

complementados para verificação da variabilidade genética entre espécies (interespecífica) 

e dentro de uma mesma espécie (intraespecífica). Esse resultado possibilita concluir que o 

fungo C. gloeosporioides é o agente predominante causador da antracnose em frutos. O 

experimento realizado e relatado no presente trabalho aponta para a possibilidade de existir 

outra espécie causadora da antracnose em frutos, diferentes dos aqui hipotetizados e que 

tradicionalmente são citados na literatura (C. gloeosporioides, acutatum e boninense).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variação da coloração micelial das colônias de Colletotrichum obtidas de lesões 

de antracnose em diferentes frutos, cultivadas em meio de cultura BDA. 
 

 

Palavras-chave: PCR. ITS. rDNA. 
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ABUNDÂNCIA DE MÉDIOS E GRANDES MAMÍFEROS EM ÁREAS DO MÉDIO 

TAPAJÓS. 

 

Orientanda: Rayana Diniz da SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Tadeu Gomes de OLIVEIRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Lais dos Santos EVERTON – Graduanda em Ciências Biológicas/UEMA. 

 

A Amazônia, mesmo sendo detentora de uma das maiores riquezas em espécies animais e 

vegetais, vem sendo devastada pelos processos de desmatamento e fragmentação de habitats. 

Neste contexto, encontra-se o Médio Tapajós, região situada no estado do Pará, onde as 

informações sobre mamíferos de médio e grande porte, considerando os estudos de sua 

abundância, ainda são limitadas, pois muitos desses animais são de difícil visualização na 

natureza. Desta forma, objetivou-se analisar a abundância de médios e grandes mamíferos 

na área de estudo e comparar com a de outras regiões amazônicas. Os pontos de estudo estão 

localizados dentro dos limites do Parque Nacional (PARNA) da Amazônia o qual está 

localizado no Pará. A área delimitada corresponde a Floresta Nacional - FLONA de Itaituba 

I e II, e ao PARNA da Amazônia. O método de amostragem deu-se por meio do uso de 

armadilhamento fotográfico, onde foram dispostos em 14 transectos de 5 km, com distancia 

mínima de 500 metros. A análise das informações foi realizada por meio do Índice de 

Abundancia Relativa (IAR) e para comparação do IAR das espécies detectadas foi realizada 

a análise de variância (ANOVA). Obteve-se o total 23 espécies sendo as mais abundantes o 

veado mateiro, a anta, o caititu, a cutia e a paca (Tabela 1). As duas primeiras espécies foram 

registradas em todos os pontos de estudo, e seu IAR calculado é mais que o dobro quando 

comparado com as demais áreas. Foram registradas também espécies extremamente 

importantes como Atelocynus microtis, Speothos venaticus, canídeos ameaçados e 

naturalmente raros. Para a onça pintada, 25 exemplares diferentes foram registrados. O 

possível resultado mediante a perda desses hábitats, ameaçados por construções de 

barragens, seria a diminuição do número populacional das espécies ali residentes, podendo 

inclusive levar a extinção local. Segundo Chiarello (2000), animais de médio e grande porte 

ocupam grandes áreas de uso, o que mediante a situação atual de desmatamento e supressão 

de seus recursos, não teriam condições de se manter nessas áreas. Dessa forma, pode-se 

perceber a importância desses recursos e sua representatividade para elevar a abundância das 

espécies. O Índice de Abundância Relativa obtido para algumas espécies é 

consideravelmente alto, principalmente para Tapirus terrestres. Quando comparado com as 

demais regiões amazônicas, não foi obtida diferença significativa, contudo essa diferença foi 

registrada quando comparadas as áreas de estudo e a FLONA Caxiuanã. 

 

Tabela 1: Espécies amostradas pelas armadilhas fotográficas, considerando para cada uma 

o Índice de Abundância Relativa (IAR). 
CLASSIFICAÇÃO IAR 

Neste 

estudo São 

Luiz do 

Tapajós 

IAR 

Neste 

estudo 

PARNA da 

Amazônia 

IAR 

FLONA 

Caxiuanã, 

NE-PA 

 

IAR Resex 

do Alto 

Tarauacá-

AC baixo 

impacto de 

caça 

IAR Resex 

do Alto 

Tarauacá-

AC alto 

impacto de 

caça 

IAR 

Los Amigos 

Conservation 

Concession 

SW-Peru 
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REFERÊNCIA 

Esforço 

(Armadilhas-dias) 

4.000 2.300 Martins 

et al. 

2007 

2.838 

 

Botelho 

2013 

1.384 

 

Botelho 

2013 

1.084 

 

Tobler et al. 

2008 

2.340 

Ungulados 
      

Mazama 

americana,  

5,3 16,755 0,92 7,23 3,41 1,32 

Mazama 

nemorivaga, * 

1,575 5,302  - - - - 

Pecari tajac 4,45 10,498  0,39 4,05 0,28 0,81 

Tayassu pecari 2,975 5,408  - - - 4,91 

Tapirus terrestris 5,175 14,846  0,53 0,80 0,00 2,69 

Roedores       

Dasyprocta 

croconota** 

10,775 26,087 1,62 18,58 13,01 2,05 

Cuniculus paca 3,8 5,726  0,74 15,04 4,52 1,41 

Hydrochaerus 

hydrochaeris 

0,05 0,212  - - - - 

Xenartras       

Myrmecophaga 

tridactyla 

0,325 0,212 0,04 0,22 0,28 0,09  

 

Dasypus kappleri 1,475*  2,545#  - - - - 

Dasypus 

novemcinctus* 

1,05* 1,591# 0,846  1,45  2,03  0,9  

Priodontes 

maximus 

0,15 - 0,14 0,00 0,28 0,3 

Carnívoros       

Puma concolor 1,2 3,712  0,18 0,65 0,000 0,47 

Leopardus 

pardalis 

1,1 2,227  0,18 1,74 0,46 1,32 

Pantera onca 0,675 0,848  0,04 0,14 0,00 1,58 

Nasua nasua 0,55 0,636  0,28 0,00 0,09 0,09 

Eira Barbara 0,15 0,53  0,04 0,58 0,28 0,34 

Procyon 

cancrivorus,  

0,175 0,318 0,00 0,22 0,46 0,04 

Leopardus wiedii 0,175 - 0,00 0,43 0,28 0,56 

Puma yagouarundi 0,075 0,106 0,00 0,14 0,00 0,04 

Canídeo       

Atelocynus 

microtis 

0,025 - não ocorre 0,00 0,092 0,3 

Speothos venaticus 0,05 - 0,00 0,00 0,185 0,00 

* Consideradas apenas ao nível de gênero nas demais áreas  

**Comparação entre espécies diferentes do mesmo gênero 

# Representa o somatório dos registros de D. kappleri e D. novemcinctus 

 

Para os mamíferos de médio e grande porte do Parque Nacional da Amazônia (Tabela 1), os 

dados de abundância são superiores aos das demais áreas, o que afirma a importância dessa 
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Unidade de Conservação como mecanismo chave de proteção e conservação dessas espécies. 

Para as espécies de veados, felinos, anta, cutia e caititu, a abundância obtida é extremamente 

elevada. A variação da abundância dessas espécies pode está relacionada a inúmeros fatores 

como a estrutura do habitat (PERES, 1997), recursos disponíveis (STEVENSON, 2001), 

predação e competição (WRIGHT, 1999) e interferência antrópica (WRIGHT, 2003). A 

região de estudo, considerando sua alta riqueza e abundância de espécies, pode ser 

considerada uma das áreas amazônicas de maior diversidade biológica. Ressaltando a 

representatividade das áreas de igapó, em virtude da concentração de registros nesses locais. 

Observou-se elevada abundancia de espécies e de população das mesmas nas áreas do 

PARNA da Amazônia, como encontrado para veados, felinos, anta, cutia e caititu, quando 

comparado com as demais áreas amazônicas. Isso representa a importância dessas áreas de 

proteção para a manutenção e conservação das espécies. 

 

Palavras-chave: Abundância relativa. Mamíferos. Amazônia. 
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LESÕES BRANQUIAIS COMO BIOMARCADORES DE CONTAMINAÇÃO 

AQUÁTICA EM COLOSSOMA MACROPOMUM (PISCES, SERRASALMIDAE) DA 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MARACANÃ, SÃO LUÍS – MA. 

 

Orientanda: Sâmea Heloá da Costa SOARES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA. 

Profª do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Débora Batista Pinheiro SOUSA – Mestre em Recursos Aquáticos e Pesca/ 

UEMA. 

 

Alterações morfológicas das estruturas branquiais de peixes podem ser empregadas para 

investigação da toxicidade de compostos químicos e no monitoramento dos sistemas 

aquáticos poluídos. Segundo Bernet et al. (1999) a exposição de peixes a contaminantes 

químicos pode induzir uma série de lesões em vários órgãos, sendo que as brânquias, por 

estarem em contato direto com o ambiente aquático, tornam-se um órgão indicador da 

contaminação ambiental.Os biomarcadores histopatológicos proporcionam um método 

rápido para detectar os efeitos crônicos em vários tecidos, além de serem capazes de 

diferenciar lesões induzidas por doença e outros fatores do ambiente, daquelas provocadas 

pela exposição dos xenobiontes (NOGUEIRA et al., 2011). Neste estudo objetivou-se 

analisar os biomarcadores observados nas brânquias de tambaqui (Colossoma macropomum) 

para a definição de protocolos metodológicos. Foram realizadas campanhas no período 

chuvoso e de estiagem em duas regiões diferentes da APA do Maracanã, São Luís/MA, 

sendo o primeiro local A1 (Lagoa Serena) e o segundo A2 (Rio Ambude). Os peixes 

coletados foram levados até o laboratório de Pesca e Ecologia Aquática da Universidade 

Estadual do Maranhão, onde foi realizada a biometria e a bateria histológica usual. A leitura 

das lâminas foi realizada em microscópio óptico utilizando-se as objetivas de 10x e 40 x, e 

as lesões encontradas foram fotomicrografadas em fotomicroscópio AXIOSKOP – ZEIS. Os 

dados obtidos para as lesões observadas foram submetidos ao teste de normalidade e as 

médias para machos e fêmeas foram comparadas entre si pelo teste-t de Student. A 

correlação entre as lesões e os dados biométricos foi analisada através da correlação de 

Pearson, tendo o nível de significância de 0,05 para esse estudo. Alterações como fusão 

lamelar, hiperplasia, congestão, parasito, deslocamento do epitélio e desorganização das 

lamelas secundárias foram observadas nas brânquias dos exemplares coletados nas duas 

regiões da APA do Maracanã, diferindo apenas na quantidade, pois, os peixes capturados no 

Rio Ambude apresentaram uma quantidade de alterações maiores que a Lagoa Serena. 
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Figura 1- Fotomicrografias do segundo arco branquial direito de exemplares de C. 

macropomum coletados em duas regiões diferentes da APA do Maracanã. A) mostrando os 

filamentos branquiais (seta) e lamelas respiratórias (asterisco) normais; B) lesão branquial 

do tipo congestão (asterisco); C) Parasito (seta) e células mucosas (asterisco); D) Fusão 

lamelar (seta) (HE). 

 

As lesões branquiais encontradas no presente estudo se assemelham às verificadas por Castro 

et al. (2014), ao analisarem as brânquias de Hopilas. malabaricus  coletados também em 

dois pontos da APA do Maracanã. Isso evidencia que, as alterações podem ser em 

decorrência da poluição das águas dos locais de coleta dos peixes, que recebem efluentes 

rurais, domésticos e industriais, os quais podem ocasionar a diminuição do oxigênio 

dissolvido, perda de nutrientes e oscilação da temperatura Carvalho Neta, (2010). No exame 

histopatológico realizado com os exemplares capturados na Lagoa Serena, também foram 

identificadas diversas lesões branquiais e isso pode ser em decorrência do manejo 

inadequado no cultivo de peixes. Estatisticamente não houve diferença entre as médias de 

machos e fêmeas coletados no ponto A1 em relação ao ponto A2. O coeficiente de correlação 

de Pearson foi significativo ao se correlacionar os resultados das lesões branquiais de C. 

macropomum capturados no Rio Ambude. Os dados correlacionados que apresentaram R> 

0,7 (uma correlação significativa) foram o GSI (índice gonadossomático) e as alterações 

branquiais. Diante disso, várias são as pesquisas que tem demonstrado as brânquias como 

ferramentas eficientes e seguras para avaliação de contaminação aquática. Os dados aqui 

apresentados mostraram uma maior quantidade de lesões braquiais em C. macropomum 

capturados no Rio Ambude, em relação a Lagoa Serena. No entanto, a presença de aneurisma 

e proliferação de muco foi maior na Lagoa Serena provavelmente pelo manejo da espécie 

nesse criatório. Em nosso modelo matemático, pode-se verificar que as lesões branquiais 

B 

C D 

A 
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para C. macropomum mostrou-se significativamente correlacionadas com o índice 

gonadossomático (GSI), cujo o número de alterações está diretamente relacionado com esse 

índice. Estudos como esse são importantes para investigar a toxicidade de compostos 

químicos e no monitoramento dos sistemas aquáticos poluídos pois, os biomarcadores 

histopatológicos proporcionam um método rápido para detectar os efeitos crônicos em vários 

tecidos. Portanto, foram empregadas metodologias de baixo custo para a obtenção dos dados, 

onde esses podem ser utilizados na definição de protocolos que serão de grande utilidade em 

programas de monitoramento da região. 

 

Palavras-chave: Biomarcadores. Brânquias. Peixe. 
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Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (2006) o Diabetes mellitus (DM) é uma entidade 

clínica caracterizada por hiperglicemia persistente decorrente da resistência periférica à ação 

da insulina, excessiva produção hepática de glicose, desregulação na produção intestinal de 

hormônios incretínicos e redução na secreção de insulina pelo pâncreas. Os diabéticos são 

mais suscetíveis a infecções podálicas devido à diminuição da glicose que é causada pela 

carência de insulina circulante, desenvolvendo problemas em vários sistemas. Esta 

modificação é a principal causa de complicação nos pés dos diabéticos que incluem a 

neuropatia, infecção que ocasionam o aparecimento de lesões nas extremidades inferiores, 

havendo alta incidência de pacientes apresentando o denominado pé diabético, caracterizado 

por lesões ulcerativas que são responsáveis pelo alto índice de amputações dos membros 

inferiores e ocorre em aproximadamente 15% dos pacientes com DM.  Para Rocha et al., 

(2002) pacientes com pé diabético apresentam maior incidência de infecções específicas, 

muitas vezes com maiores taxas de complicações e maior severidade, com presença de 

quadros infecciosos quase exclusivos do paciente diabético. A infecção do pé diabético pode 

ser mono ou polimicrobiana. Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis são 

isolados em aproximadamente 60% de todas as úlceras infectadas. Enterococos, 

estreptococos e enterobactérias são encontrados em menor proporção e 15% das úlceras 

infectadas têm a participação de bactérias anaeróbias estritas (SENNEVILLE, 2008; 

BOULTON; KIRSNER; VILEIKYTE, 2004). Para Sotto, Richard, Messad (2012) a terapia 

antibiótica empírica deve se baseada na gravidade da infecção, usando antibiótico apropriado 

para cada situação clínica, de acordo com a severidade da infecção e com o menor custo de 

aquisição possível. Diante disso este trabalho teve como objetivo geral analisar a ocorrência 

de micro-organismos patogênicos em lesões de pacientes com pé diabético. Para isso, 

inicialmente o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEPE) do Centro de 

Estudos Superiores de Caxias (CESC-UEMA), onde foi aprovado pelo parecer Nº 809.407. 

O trabalho foi realizado no Hospital Geral do Município. Foram coletados espécimes 

clínicos provenientes de 53 pacientes. Foram utilizados como critérios de inclusão: ser maior 

de 18 anos, apresentar úlcera diabética, aceitar participar do estudo e como critério de 

exclusão o uso de antibiocoterapia. Ás úlceras foram avaliadas conforme método proposto 

por Lima et al. (2006) sendo agrupadas conforme manifestação, gravidade, e patógenos 

associados. As lesões foram submetidas à anti-sepsia e limpeza para realização de coleta do 

material da base da lesão. O material foi colocado em meio de cultura líquido BHI (Brain 

Heart Infusion Broth) acondicionado em meio para transporte, levado ao laboratório do 

CESC-UEMA. 
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Após acondicionamento em estufa bacteriológica o material foi semeado em meio ágar 

sangue e meio Eosina Azul de Metileno (EMB). Para determinação do perfil de 

suscetibilidade foi realizado seguindo o método de difusão em disco de Kirby & Bauer.  

 

                    
 

 

 

 

Fizeram parte da pesquisa até aqui realizada 53 pacientes. Observou-se predominância do 

gênero masculino. Quanto á idade, o perfil de pacientes encontrados nesse estudo, composto 

de forma predominante por idosos, o que já havia sido demonstrado em outros estudos tais 

como Pitta, Castro e Burihan (2005) levando em consideração que as complicações da 

doença, diabetes, acometem principalmente aqueles que convivem há mais tempo com a 

doença de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (2009). 

 
Figura 5: Caracterização dos pacientes estudados. Caxias, 2015. 
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A análise dos micro-organismos isolados das lesões identificou a alta incidência de 

enterobactérias correspondendo a mais da metade dos espécimes isolados. Como podemos 

observar no gráfico abaixo houve predominância de bactérias do gênero Klebsiella, seguidas 

por Enterobacter, E. coli, P. aeruginosa, onde sua alta incidência demonstra a gravidade das 

lesões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Micro-organismos isolados de lesões em pé diabético. Caxias, 2015 

 

 

 

Os resultados obtidos vão de encontro à pesquisa realizada por Oliveira e Oliveira Filho 

(2014) identificando o grupo às enterobactérias como as mais frequentes em paciente com 

pé diabético. Foram detectadas a presença de bactérias em 100% dos pacientes, com 

presença de bastonetes gram-negativos: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, e 

Enterobacter spp., desse modo foi possível observar a presença de flora mista em  infecções 

no pé por germes gram-negativos e anaeróbicos. A realização do antibiograma mostrou 

maior sensibilidade de Enterobacter spp. a Imipenem, e P. aeruginosa a Imipenem e 

Meropenem, bactérias do gênero Klebsiella apresentaram maior sensibilidade a 

Cloranfenicol, Imipenem, Meropenem, Amicacina e Amoxacilina+ácido clavulônico, 

Enterobacter spp. a Imipenem.  Cefotaxima, Ceftriaxona, Levofloxacina foram os 

antimicrobianos que apresentaram maior resistência frente à Klebsiella. O predomínio de 

bastonetes gram-negativos resistentes verificado neste estudo dificulta a escolha dos 

antimicrobianos para o tratamento empírico. Os resultados apresentados nos mostram a 

relevância do estudo apresentado, haja vista que as úlceras nos pés diabéticos são locais que 

favorecem o aumento da flora bacteriana, com consequente aparecimento de infecção.  As 

úlceras avaliadas mostraram a predominância de enterobactérias com alta incidência do 

gênero Klebsiella, com padrão de resistência a antimicrobianos. 

 

 

 

 

Palavras-chave: micro-organismos. lesões. pé diabético.  
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A esquistossomose no Brasil se mostra em grande escala de ampliação devido às áreas de 

ocorrência, mostrando ao longo dos anos o deslocamento de indivíduos de áreas endêmicas 

promovendo a instalação de focos, ligados diretamente às precárias condições sócio-

ambientais e à presença de seu hospedeiro intermediário (SILVA, 2015). Aproximadamente 

6 milhões de pessoas estão infectadas, sobretudo na região Nordeste, em razão da pobre 

condição socioeconômico, está exposta a infecção, e cerca de 25 milhões vivem em áreas de 

risco de transmissão, classificando como doença infecciosa com caráter crônicos e agudo 

(CATANHEDE et al., 2010). As populações humanas e os parasitas do gênero Schistosoma 

convivem no mesmo ambiente desde o inicio das alterações antrópicas que geram, até a 

atualidade, condições para o ciclo do Schistosoma mansoni. Neste trabalho estudou-se a 

tolerância de caramujos da espécie Biomphalaria glabrata distribuídos nos municípios de 

São Luís e São Bento, MA, a variações de pH e salinidade. Par tanto foram coletados 

caramujos nos municípios de São Luís e São Bento no período de agosto de 2014 a maio de 

2015, depois foram submetidos à luz e calor e examinados para detecção quanto à eliminação 

de cercárias verificando a positividade para S. mansoni. Os moluscos foram mantidos em 

aquários aerados com água desclorada; sendo 4 aquários por coleta realizada, 2 referente a 

São Bento e 2 para São Luís, cada um continha 20 indivíduos. A seguir submetidos a 

variações de pH, diminuindo 0,5 utilizando Ácido Clorídrico a cada dois dias até que todos 

estivesse 100% mortos, os teste continha controle negativo para detectar potencial de 

resistência. Realizou-se simultaneamente teste com concentrações graduais de Cloreto de 

Sódio (NaCl), acrescido 0,5g/L utilizando os mesmos padrões. Das analises de positividade 

todos os caramujos estavam negativos para S. mansoni. Os caramujos coletados em São 

bento estavam em temperatura variante a 27.2ºC a 32.7ºC, os coletados em São Luís estavam 

em variação de 27.5ºC a 31.9ºC. O pH das coletas em São Bento apresentou variações de 

6.7 a 7.9 e São Luís de 7.35 a 8.0. Os testes de tolerância iniciaram com o pH=7,5 a 

resistência dos moluscos advindo de São Bento foi de suporte pH=4,0 referente com a morte 

de 100% os exemplares apresentaram sangramento ocorrendo lesões em seus tecidos e 

corrosões em suas conchas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Mortalidade de B. glabrata sob efeito de ácido clorídrico 

D
IA

S
 

p
H

  

Nº DE MORTOS - SÃO BENTO  Nº DE MORTOS - SÃO LUÍS GRUPO 
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1
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1º 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3º 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5º 6.5 0 0 0 1 1 0 0 0  1 1 0 0 1 1 2 1 0 

7º 6.0 0 1 1 1 1 1 1 1  1 3 2 3 4 1 1 1 0 

9º 5.5 2 3 2 4 7 4 1 2  6 5 5 5 1 9 # 3 0 

11º 5.0 8 7 6 7 6 6 8 9  7 7 6 2 2 3 1 13 0 

13º 4.5 10 8 8 5 4 9 7 8  5 4 7 10 12 5 1 2 0 

15º 4.0  1 3 2 1  3           0 

Fonte: Dados de pesquisa, 2015. 

Dos indivíduos de São Luís como mostra a tabela acima a capacidade foi de pH=4,5. A partir 

destes resultados foi possível determinar que os moluscos advindos de São Bento se 

apresentaram mais resistentes ao baixo teor de pH, fator este que pode estar intimamente 

ligado a composição do solo dessa região que é caracterizado por ser um solo mais ácido e 

pouco drenado em comparação ao solo de São Luis. Os testes com diferentes concentrações 

de NaCl iniciaram com 0,5g/L (Tabela 2). 

Tabela 2 - Mortalidade de B. glabrata advindos do município de São Bento sob efeito de 

cloreto de sódio. 
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l 
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1
5
 

a
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r/
1
5
 

m
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1
5
 

1º 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3º 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5º 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7º 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9º 2,5 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11º 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

13º 3,5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15º 4 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

17º 4,5 0 2 4 2 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

19º 5 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 

21º 5,5 0 0 3 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

23º 6 3 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

25º 6,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

27º 7 1 4 1 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 

29º 7,5 4 8 2 3 5 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

31º 8 9 3 1 8 6 5 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 

33º 8,5    1   1   0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Dados de pesquisa, 2015 
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A resistência dos moluscos advindo de São Bento em todos os meses foi de suporte 8,5g/L 

de NaCl como visto na tabela acima com a morte de 100% dos indivíduos já os de São 

Luís a capacidade foi 7,0g/L de NaCl (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Mortalidade de B. glabrata advindos do município de São Bento sob efeito de 

cloreto de sódio.  
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1º  0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3º  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5º  1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7º  2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

9º  2,5 0 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11º  3 1 0 1 0 2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

13º  3,5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

15º  4 3 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

17º  4,5 1 2 1 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19º  5 1 3 2 3 0 4 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 

21º  5,5 3 1 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

23º  6 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

25º  6,5 1 1 1 2 2 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 0 

27º  7 6 3 3 5 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

29º  7,5  7 3 6 8 2  4 0 0 0 0 0 0 1 0 

Fonte: Dados de pesquisa, 2015 

A salinidade na água para os moluscos de São Bento chegou cerca de 17 vezes maior que o 

máximo aceito para água doce e os de São Luís 15 vezes maior, o que representa uma nova 

condição físico-química de sobrevivência da espécie vetora, já que os moluscos da espécie 

B. glabrata são considerados típicos de água doce e o limite permitido para classificação 

CONAMA é de 0,5 g/L. A partir de então se concluiu que as populações de B. glabrata 

resistem a valores ambientais físico-químicos bem acima dos referenciados na literatura, 

sendo que os caramujos advindos do município de São Bento apresentam-se mais resistente 

tanto ao pH quanto a salinidade que os moluscos B. glabrata de São Luís possibilitando a 

expansão da esquistossomose, contribuindo para o molusco possa colonizar criadouros 

diversos. 

Palavras-chave: Biomphalaria glabrata. Resistência. Esquistossomose. 
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O aumento do consumo de frutas, legumes e verduras podem e devem substituir alimentos 

industrializados que possuem altas concentrações de gorduras saturadas, açúcar e sal 

(RUSHING et al, 2003). Sendo assim, uma das doenças que tem relação com altas 

concentrações de açúcar no sangue é a diabetes. A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença 

crônica em grande expansão, sendo considerada uma epidemia global. A Federação 

Internacional de Diabetes (IDF) calcula que no ano 2025 existirão 380 milhões de diabéticos, 

o que corresponde a 7.1% da população mundial entre os 20 e os 79 anos (DUARTE, 

2012).As evidências científicas crescem no sentido de indicar o adequado consumo de frutas 

e hortaliças como fatores de proteção para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2, 

principalmente se integrado ao contexto da atividade física regular, a um plano alimentar 

saudável e ao consumo variado de frutas, hortaliças e legumes que desempenham um papel 

de primordial importância na prevenção da diabetes tipo 2 (CANDEIAS, et al, 2005).As 

frutas Jambo, Carambola, Caju, Limão, Coco, Abacaxi, Melancia e Manga confirmam essas 

indicações do consumo.O objetivo deste trabalho é analisar a presença de carboidratos nas 

frutas: jambo, carambola, caju, limão, coco, abacaxi, melancia e manga que estavam em sua 

época de colheita adquiridas nas plantações de sítios e pomares localizados em São Luís – 

MA para identificar qualitativamente as frutas com os menores índices de carboidratos que 

possam complementar a dieta dos diabéticos. Trata-se de um estudo qualitativo de avaliação 

das frutas (Jambo, Carambola, Caju, Limão, Coco, Abacaxi, Melancia e Manga), envolvidos 

no estudo. Os resultados foram expressos em cruzes sendo classificados em: (-) Negativo, 

(+) Fracamente positivo; (++) Positivo; (+++) Fortemente positivo. Com a análise através 

do teste de Molish, podemos observar que o jambo apresentou o anel espesso de coloração 

roxa no centro, indicando grande quantidade de carboidratos. A carambola apresentou um 

fino anel roxo indicando a presença de uma menor quantidade de carboidratos e o caju 

apresentou um anel intermediário entre o jambo e a carambola (Figura 2) Para o teste de 

Seliwanoff e de Benedict, a carambola apresentou as maiores quantidades de cetoses e 

açucares redutores como demonstram as tabelas 2 e 3. 
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Figura 1: Características qualitativas observadas nos testes de Molish (I), Seliwanoff (II) e 

Benedict (III) para as frutas: para Jambo (A), Carambola (B) e Caju (C) respectivamente. 

 

 

Tabela 1: Testes realizados para a identificação glicídios. (+) Fracamente positivo; (++) 

Positivo; (+++) Fortemente positivo para o suco das frutas Jambo, Carambola e Caju in 

natura. 

 

Por meio do Teste de Molish, foi possível observar que as frutas Coco, Manga, Melancia e 

abacaxi apresentaram uma maior quantidade de carboidratos devido à presença de um anel 

espesso no centro (Figuras 3 e 4), entretanto o Limão indicou resultado positivo, mas com 

pouca presença de carboidratos. No teste de Seliwanoff, o Coco apresentou resultado 

negativo e o limão apresentou pouca quantidade de cetoses, seguidos do Abacaxi, Melancia 

e Manga (Figura 4), que indicaram grandes quantidades de cetoses. A reação de Benedict 

demonstrou grandes quantidades de carboidratos redutores nas frutas Coco, Abacaxi e 

Manga, sendo que a Melancia apresentou uma coloração amarela e para o limão o resultado 

foi negativo. 

 

Tabela 2: Testes realizados para a identificação glicídios. (+) Fracamente positivo; (++) 

Positivo; (+++) Fortemente positivo para o suco das frutas Limão, Coco, Abacaxi, Melancia 

e Manga in natura. 

 

 Jambo Carambola Caju 

Molish +++ + ++ 

Seliwanoff + +++ ++ 

Benedict + +++ ++ 

 Limão Coco Abacaxi Melancia Manga 

Molish ++ +++ ++ ++ +++ 

Seliwanoff + - +++ +++ +++ 

Benedict - +++ +++ ++ +++ 
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Figura 2: Características qualitativas observadas nos testes de Molish (I), Seliwanoff (II) e 

Benedict (III) para as frutas: Limão (A), Coco (B) respectivamente. 

 

 

Figura 3: Características qualitativas observadas nos testes de Molish (I), Seliwanoff (II) e 

Benedict (III) para as frutas: Abacaxi (C), Melancia (D), Manga (E) respectivamente. 

 

Dentre as frutas analisadas qualitativamente a Carambola é boa para o consumo dos 

diabéticos, por apresentar menores índices de carboidratos, seguida pelo Caju, Jambo, 

Abacaxi, Melancia, Coco e Manga. As frutas Carambola, Abacaxi, Melancia e Manga, por 

apresentarem grandes quantidades de cetoses (frutose), podem ajudar a regular as variações 

dos níveis de açucar no sangue uma vez que a frutose é mais saudável que o açucar 

convecional e menos calórica. 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Carboidratos. Frutas. 
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As principais complicações do diabetes que contribuem para o risco aumentado de 

problemas e infecções nos pés incluem: neuropatia (resultando em atrofia muscular, a qual 

pode levar a alterações no formato do pé), Doença Vascular Periférica (contribuindo para a 

má cicatrização das feridas e para o desenvolvimento da gangrena) e 

imunocomprometimento (prejudicando a capacidade dos leucócitos especializados para 

destruir bactérias). O programa HiperDia tem por finalidade permitir o acompanhamento e 

a garantia do recebimento de insumos e medicamentos prescritos ao paciente. Ao mesmo 

tempo em que, em médio prazo, possibilita a definição do perfil da população hipertensa 

e/ou diabética e o desencadeamento de estratégias de saúde que visam à melhoria da 

qualidade de vida dessas pessoas e a redução do custo social. Neste contexto, o estudo visou 

analisar a prevalência de lesões ulcerativas em membros inferiores de pacientes diabéticos 

atendidos na Atenção Primaria em Saúde de Caxias, Maranhão. Tratou-se de estudo 

descritivo–exploratório de abordagem quantitativa, realizado por meio de pesquisa de campo 

no período de outubro de 2014 a maio de 2015, nas Unidades Básicas de Saúde de 

Caxias/MA. Os sujeitos da pesquisa foram os diabéticos cadastrados no programa de 

controle do Diabetes Mellitus do município, e que faziam acompanhamentos na UBSs. À 

época da pesquisa, o programa possuía 679 diabéticos cadastrados. No entanto, apenas 498 

frequentavam as UBSs regularmente. Assim, fizeram parte do estudo, 215 diabéticos. Para 

a seleção, utilizou-se os critérios de inclusão: ser diabético; residir em Caxias/MA; estar 

cadastrado no programa de acompanhamento de paciente com diabetes; frequentar a unidade 

básica de saúde regularmente; assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); e aceitar participar da pesquisa. Após o procedimento de coleta dos dados, estes, 

foram organizados no Excel, versão 2010, e analisados no software Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS), versão 19.0, para obtenção das frequências absolutas e relativas, 

e das variáveis nominais e numéricas. Em cumprimento da Resolução número 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde, que dispõe dos princípios éticos e legais de pesquisas 

envolvendo seres humanos, o projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e em 

seguida, direcionado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), e foi aprovado sob o parecer de número: 1.175.134. As Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) de Caxias/MA atendem cerca de 2.200 (dois mil e duzentos) 

pacientes, mensalmente. Dentre estes, 726 (33,0%) são portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis, tais como hipertensão e diabetes mellitus. A Figura 01 apresenta o total de 

pacientes diabéticos das principais unidades básicas de saúde, no que diz respeito ao número 

de pacientes com diabetes mellitus e com lesões ulcerativas podais. 
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Figura 1 – Unidades Básicas de Saúde com os maiores quantitativos de pacientes diabéticos 

acometidos por lesões ulcerativas em membros inferiores. 

 

As demais unidades básicas de saúde possuíam 71 pacientes diabéticos cadastrados no 

programa de acompanhamento ao diabético, na qual, 19 apresentavam algum tipo de lesão 

podal relacionado ao diabetes mellitus. Quanto à idade dos pacientes avaliados, 202 (94,0%) 

eram idosos, e 13 (6,0%) dos diabéticos avaliados tinham menos de 60 anos. No que diz 

respeito ao sexo, 46 (65,0%) eram homens e 25 (35,0%) eram mulheres. Dentre os 

entrevistados, 25% eram não alfabetizados, 35% tinham o ensino fundamental (1ª ao 5ª 

anos), 20% concluíram o ensino fundamental e 20% concluíram o ensino médio. Diante dos 

dados expostos, é possível afirmar que o diabetes predomina em indivíduos idosos, que são 

classificados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2008), como todas as pessoas com idade 

igual ou superior a 60 anos, podendo gozar dos direitos inerentes a todos os seres humanos. 

Tal achado coincide com o apresentado em uma pesquisa desenvolvida por Lima (2009) com 

um grupo de diabéticos de Campina Grande-PB, onde 52% dos sujeitos tinham idade igual 

ou superior a 50 anos. No que diz respeito à etnia dos entrevistados, 74,0% eram pardo, 

16,0% negros e 10,0% eram brancos. E, 89,0% apresentam algum tipo de lesão cutânea, 

sendo o ressecamento tegumentar o mais prevalente. Quanto à renda familiar, 140 (65%) dos 

pacientes vivem com menos dois salários mínimos, e 75 (35%) sobrevivem com ate um 

salario mínimo. A UBS do bairro Antenor Viana foi a que apresentou os piores índices 

salariais. Na qual, grande maioria dos diabéticos com lesões ulcerativas sobreviviam com 

até R$ 200,00 reais mensais. É conveniente ressaltar que conforme Gama (2002), o DM tipo 

2 atinge principalmente a população entre 30 e 69 anos, embora já se observe este quadro 

também em crianças devido a obesidade e ao sedentarismo infantil, fato este que poderia ser 

prevenido através de ações bem simples, como por exemplo, combatendo o sedentarismo e 

adotando hábitos alimentares mais saudáveis. A Tabela 01 demonstra a distribuição dos 

pacientes acometidos por lesões ulcerativas em membros inferiores, relacionadas ao diabetes 

mellitus, em todas as unidades básicas de saúde.  

 

Tabela 01 – Distribuição de pacientes acometidos por lesões ulcerativas em membros 

inferiores, por unidades básicas de saúde avaliadas. 

 

Unidades Básicas de Saúde nº (%) 

Volta Redonda  15 (21,1) 

Cangalheiro 13 (18,3) 

Centro 10 (14,0) 

Campo de Belém 07 (9,8) 

Castelo Branco 04 (5,6) 

Trizidela 03 (4,2) 

Mutirão 02 (2,8) 
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Antenor Viana 02 (2,8) 

Ponte 02 (2,8) 

Tamarineiro 02 (2,8) 

Caldeirões 02 (2,8) 

Fazendinha 02 (2,8) 

Pequizeiro 02 (2,8) 

Cohab 01 (1,4) 

Nova Caxias 01 (1,4) 

Vila Arias 01 (1,4) 

Pirajá 01 (1,4) 

Salobro 01 (1,4) 

Total 71 (100) 

 

Dos 215 pacientes com diabetes com lesões ulcerativas em membros inferiores observou-se 

que 71 (33%) possuíam lesões em membros inferiores, e destes, 8 (11%) possuíam micoses 

associadas à lesão podal. Outra condição clinica bem prevalente entre os analisados foram 

os problemas oftálmicos, encontrada em 4 (5,5%) dos investigados. De acordo com os dados 

sociodemográficos encontrados observou-se que em relação à faixa etária dos participantes 

da pesquisa, há uma prevalência de idades 60 anos, com percentual 94,0%. Quanto à etnia 

dos entrevistados, houve predominância de pacientes considerados pardas. No que diz 

respeito ao gênero dos pacientes entrevistados, observou-se um maior percentil entres os 

homens. E, quando observou-se que a prevalência de diabéticos com lesões em membros 

inferiores está nos idosos acamados, ocorrendo em 61% dos casos. Quanto às complicações 

associadas ao diabetes, em pacientes com lesões podais, ocorreu em 100% dos casos 

investigados. Uma constatação que pôde ser feita durante a pesquisa, é que o autocuidado é 

a meio mais eficaz na prevenção das lesões. Condição que é negligenciada pelos pacientes, 

ocorrendo, na grande maioria dos casos devido ao baixo nível educacional dos pacientes 

envolvidos na pesquisa. 

 

Palavras-chave: Lesões Ulcerativas. Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde. 
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VITEX POLYGAMA CHAM. (VERBENACEAE). 

 

Orientando: Floriano Guimarães NETO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Química – CESI/UEMA. 
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A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, endêmica ao redor do mundo, que afeta mais de 12 milhões de pessoas 

mundialmente e apresenta alta endemicidade, morbidade e mortalidade em populações da 

África, Ásia e América Latina (DUJARDIN, 2010). No Brasil ocorre em todo o território, 

tanto a Leishmaniose visceral (LV) como a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), as 

quais são endêmicas nas regiões Norte e Nordeste, devido principalmente às características 

econômicas e culturais dessas populações, predominando principalmente nos estados da 

Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão (RATH et al., 2003). O Estado Maranhão apresenta grande 

incidência de leishmanioses em 88% de seus municípios, sendo o município de Buriticupu, 

situado na região pré-amazônica do Estado, o que apresenta os mais altos coeficientes de 

detecção da LTA (CALDAS et al., 2002). O tratamento das leishmanioses é feito à base de 

antimoniais pentavalentes, anfotericina B e pentamidinas, as quais são tóxicas, de custo 

elevado, difícil administração e podem causar resistência ao parasito (RATH et al., 2003). 

Novas drogas como miltefosine, um hexadecil-fosfocolina, têm demonstrado ser efetivo para 

o tratamento de LV, muito embora apresentem também alta toxicidade (SINDERMANN et 

al., 2004). A internação prolongada e os efeitos adversos como alterações cardíacas, renais, 

pancreáticas e hepáticas dificultam a adesão ao tratamento. Considerando as dificuldades de 

tratamento e a ausência de vacinas, há urgência na busca de novas drogas terapêuticas dentre 

as quais se incluem os fitoterápicos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), as espécies vegetais são a melhor e maior fonte de fármacos para humanidade. 

Estudos etnobotânicos têm demonstrado o uso popular de plantas no tratamento das 

leishmanioses tanto por via oral, como na aplicação tópica sobre as lesões cutâneas 

(MOREIRA et al., 2009). Além disso, o uso rotineiro de drogas utilizadas no homem para 

tratamento em cães induz a remissão temporária dos sinais clínicos, mas não previne a 

ocorrência de recidivas; tem efeito limitado na infectividade de flebotomíneos, leva ao risco 

de selecionar parasitas resistentes. Como os parasitas não são eliminados, os cães tornam-se 

assintomáticos, fonte de infecção e responsáveis por manterem o ciclo de transmissão 

(SCHETTINI et al., 2005). Dessa forma, essas medidas não têm apresentado efetividade na 

redução da incidência da doença, determinando assim a necessidade de reavaliação das ações 

propostas. Assim, o uso de plantas para a obtenção de novos fármacos tem aumentado devido 

a necessidade de se combater microrganismos resistentes a drogas sintéticas atuais e 

maximizar o controle de doenças endêmicas como o caso da leishmaniose. Os metabólitos 

secundários oriundos de plantas se mostraram eficazes em estudos in vitro sobre diferentes 

formas de Leishmania spp (SOARES et al., 2007) e podem ser viáveis para a obtenção de 

novos compostos para o combate desta enfermidade. Baseado no exposto há a necessidade 

de desenvolver drogas eficazes para o tratamento da leishmaniose que ofereça a qualidade 

de vida do animal e evite que este permaneça portador da doença. Através do 

aprofundamento de estudos fitoquímicos e farmacológicos, há a possibilidade de se 

pesquisar nas plantas, fontes de bioativos capazes de eliminar o parasita no hospedeiro 

vertebrado. As plantas aromáticas são relatadas como possuidoras de atividades bioquímicas 

e farmacológicas in vitro devido à presença de óleos essenciais que são promissoras para 
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avaliação da atividade leishmanicida (OLIVEIRA et al, 2011). Com isso, o presente trabalho 

teve como objetivo realizar estudos de atividade leshmanicida do óleo essencial de Vitex 

polygama Cham. (Tarumã). As amostras de espécies vegetais em estudo foram coletadas no 

município de Imperatriz (MA). Após a coleta, as partes aéreas, caule e raízes foram lavadas 

em água corrente e água destilada. Em seguida, o óleo essencial de tarumã foi extraído das 

partes aéreas empregado o sistema Clevenger, técnica de hidrodestilação. A caracterização 

das propriedades físicas do óleo essencial foram realizadas as análises de densidade, 

solubilidade em etanol a 70%, índice de refração, cor e aparência. A análise química do óleo 

essencial foi realizada empregando cromatógrafo gasoso (VARIAN, modelo 3800) acoplado 

a espectrômetro de massas (VARIAN-SATURN 2000), equipado com coluna VARIAN Va-

5 (30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 mm de espessura do filme) e detector de ionização de chamas 

(FID). O injetor foi mantido a 250 °C, detector a 280 °C e gradiente de temperatura de 60 a 

240 °C (5 °C min -1). Na análise foram injetados 1 mL de solução 1:1000 (óleo:solvente) em 

diclorometano com divisão de fluxo de 1:100. A quantificação das substâncias foi por 

integração eletrônica dos sinais. As análises de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas foram realizadas no mesmo aparelho com interface para CG-MS 

SATURN 2000. As condições de análises foram: hélio como gás de arraste com fluxo de 1 

mL min-1, programação de 60 a 240 °C (5 °C min-1), mantendo o injetor e a interface a 280 

°C. O espectrômetro de massas foi empregado com ionização por impacto eletrônico de 70 

eV e varredura de 50 a 700 unidades. Os componentes individuais foram identificados por 

comparação com os espectros de massas da biblioteca de espectros. A atividade 

leishmanicida contra forma promastigotas do óleo essencial de tarumã foram realizados em 

triplicatas em placas de petri contendo 20 μl do produto natural em concentrações em ordem 

decrescente: 200, 40, 8 e 1,6 μg/ml, diluídas em PBS estéril pH 7,2, acrescido de 180 μl da 

suspensão de promastigotas. Como controle, os parasitas foram incubados na ausência de 

compostos, na presença de 1% de DMSO e na presença de 0,1 μg/ml de pentamidina. Após 

adição do óleo essencial, as amostras foram homogeneizadas e incubadas a 24 °C por 72 

horas e, a seguir, as placas avaliadas visualmente em microscópio invertido para verificação 

da motilidade dos parasitos. Foram adicionados 50 μl de uma solução de MTT (brometo de 

3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio) a 2 mg/ml em cada orifício, e a placa foi 

incubada no escuro a 24 º C por 4 horas.  Após este período, a placa foi centrifugada a 4931 

g, por 7 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi removido e foram adicionados 100 μl de 

DMSO, sendo os cristais de formazan solubilizados através de agitação manual. A 

absorbância foi determinada empregando espectrofotômetro Femton 800 XI a 540 nm, e os 

resultados foram expressos em CI50. Os resultados demonstraram que o rendimento máximo 

do óleo extraído foi verificado no tempo de extração de 4,0 horas, obtendo-se um volume de 

óleo essencial igual a 0,94 mL para uma massa fixada em 30 g para 300 mL de água destilada 

a temperatura de 100 °C. O rendimento obtido foi de 2,27% ± 0,07 (CV=4,87%; n = 10). 

Dessa forma, propõe-se que o tempo ideal seja de 4,0 horas, que corresponde a um 

rendimento de 100% de óleo essencial. Os constituintes majoritários identificados no óleo 

essencial de tarumã foram biciclogermacreno (10,60%) e o trans-cariofileno (9,21%), 

constituintes como óxido cariofileno (7,47%), 1,8-cineol (7,01%), δ-3-careno (6,88%), 

ledeno (5,41%) apresentaram um percentual intermediário. A atividade leishmanicida do 

óleo essencial de Vitex polygama Cham. apresentou melhor resultado contra L. chagasi, com 

valor de IC50 de 11,98 ± 0,15 μg mL-1, seguido de L. amazonenses (8,01 ± 0,04 μg mL-1) e 

L. brazilienses (2,11 ± 0,35 μg mL-1). Com isso, o óleo essencial de tarumã possui atividade 

leishmanicida e pode fornecer moléculas para novos medicamentos, sendo necessários 

futuros estudos da citotoxicidade e efeito nas formas amastigotas do parasito. 

 

Palavras-chave: Tarumã. Óleo essencial. Atividade leishmanicida. 
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ALGORITMO DE PROCURA DE NÚMEROS PRIMOS PARA FINS 

CRIPTOGRÁFICOS. 

 

Orientando: Marcelo Oliveira RIBEIRO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

 

Orientador: João Coelho Silva FILHO. 

 

Colaboradores: Carlindo Lisboa ALVES – Prof. Substituto do Departamento de 

Matemática e Informática, CECEN/UEMA; Raimundo Merval Moraes GOLÇALVES – 

Prof. Assistente do Departamento de Matemática e Informática, CECEN/UEMA. 

 

Os números primos vêm sendo estudados desde o século V a.C., aproximadamente. Entre os 

matemáticos gregos, os pitagóricos foram os primeiros a se interessarem pelas propriedades 

“místicas” dos números.  Apesar de Conhecer os números primos, eles estavam realmente 

interessados nos números perfeitos e nos números amigáveis. Quando Euclides de 

Alexandria publicou seu livro, cerca de 300 a.C, já haviam sido provados vários resultados 

importantes sobre os números primos. Euclides demonstrou que havia infinitos números 

primos. Cerca de 200 a.C. o grego Eratóstenes de Cirene desenvolveu um algoritmo para 

calcular número primos, conhecido como Crivo de Eratóstenes. Este algoritmo ainda é a 

forma mais eficiente de encontrar números primos, pois, consiste em dispor os números 

naturais até um determinado valor n, e eliminar desta lista os múltiplos dos números primos 

já conhecidos, um processo eficaz, mas lento. O crivo de Eratóstenes e muitas maneiras 

foram criadas com objetivo de dispor todos os números primos, mas uma fórmula ainda não 

existe e a procura por números primos de alta cardinalidade torna-se até então dependente 

de polinômios. Este trabalho objetivou ampliar a procura por números primos de alta 

cardinalidade devido a vários aspectos, no entanto, um dos aspectos mais importantes é sua 

aplicação à Criptografia. 

 

 

Figura 2: Cartões de Bancos. 
 

As transações online entre empresas de cartão de crédito e bancos, por exemplo, utilizam 

uma chave código criada pela multiplicação de dois primos enormes para criptografar os 

seus dados, no método chamado RSA. Inicialmente foram efetivamente as ideias de 

Karatsuba, para ganho computacional na multiplicação de números. Este algoritmo reduz a 

multiplicação de dois números de dígitos a no máximo: 
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Multiplicações de dígitos simples e a exatamente  quando n é uma potência de 2. 

Após entender o método de Karatsuba, foi necessário pautar a pesquisa na teoria Matemática 

e algoritmos práticos para selecionar números primos e dessa forma analisar o artigo 

Facillima methodus plurimos numeros primos praemagnos inveniendi, escrito por Euler, 

para utilizar a linguagem C++ em conjunto com a biblioteca de precisão aritmética arbitraria 

e os softwares utilizados na construção dos programas de distribuição livre. Seguindo esses 

passos, foi possível desenvolver algoritmos importantes para a continuação da pesquisa, 

dentre esses algoritmos o que mais se destaca é o de Karatsuba, pois confirma a efetividade 

no ganho computacional no que diz respeito à multiplicação. As teorias envolvidas foram 

fundamentais no desenvolvimento do algoritmo, dessa forma, foi possível programar o 

algoritmo de Karatsuba e o método de Euler. 

Tabela 1: Alguns valores do método de Euler que produzem números primos de alta 

cardinalidade. 

Valor de a para a 

fórmula 232aa+1 
Primo produzido 

289 19376873 

291 19645993 

294 20053153 

299 20741033 

 

O algoritmo de Karatsuba foi conjugado ao efetivo método de Euler para ganho 

computacional em termos da multiplicação, uma vez que estamos trabalhando com números 

de alta cardinalidade. 

O algoritmo desenvolvido tem os seguintes passos: 

1. Encontrar uma lista finita de valores através do método de Euler; 

2. Definir o maior valor da variável a, de acordo com o método de Euler encontrado na lista; 

3. Utilizar método de Karatsuba para efetuar o produto 232 × aa; 

4. Somar o número 1 ao valor do produto encontrado no passo 3; 

5. Obter um número primo de alta cardinalidade. 

A criptografia RSA necessita diretamente de números primos de alta cardinalidade, no 

entanto a procura por números primos com essa característica é um trabalho demasiado e o 

uso das teorias dos números primos em termos computacionais é indispensável. Portanto 

para tornar a busca mais eficaz é importante desenvolver um algoritmo que gaste menos 

tempo e tenha menor custo computacional. 

 

Palavras-chave: Números Primos. Procura por Números Primos. Criptografia. 
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LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA, PARTICIPAÇAO SOCIAL E INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS NO MARANHÃO: QUADRO ATUAL DA GESTÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO NAS CIDADES DA MESORREGIÃO NORTE 

MARANHENSE. 

 

Orientanda: Jádna Fernanda Buna MOREIRA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UEMA. 

 

Orientador: Frederico Lago BURNETT. 

Prof. Dr. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, UEMA. 

 

Colaboradores: Laécio DUTRA - Apoio técnico PIBIC/UEMA, Bacharel em geografia 

UFMA; Aldrey Malheiros NEVES - Bolsista PIBIC/UEMA, Bacharel em Arquitetura e 

Urbanismo, UEMA; Karliane Massari FONSECA - Bolsista PIBIC/UEMA, Bacharel em 

Arquitetura e Urbanismo, UEMA; Jacilmara Santos MELO – Graduanda em Arquitetura e 

Urbanismo, UEMA, Bolsista FAPEMA. 

 

O estudo é um subprojeto da pesquisa do orientador, Prof. Dr. Carlos Frederico Lago 

Burnett, intitulada PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA NO MARANHÃO: O 

Poder Executivo Municipal e o Gerenciamento Territorial das Cidades Maranhenses 

no Século XXI, dividida de acordo com as cinco mesorregiões maranhenses. Em um 

contexto estadual de grande dependência municipal de repasses constitucionais e 

emancipação, no Maranhão, de 81 novos municípios a partir de 1994, período que assistiu a 

inversão dos quantitativos populacionais urbanos e rurais, com as cidades maranhenses 

alcançando, pelo Censo de 2010, a população de 4.143.728 habitantes, a presente pesquisa 

verifica as condições de realização do Planejamento e Gestão Urbana na Mesorregião Norte 

Maranhense, com vistas a analisar o desenvolvimento de 13 municípios da região, tendo 

como foco as capacidades técnicas, os recursos tecnológicos, as legislações urbanísticas, os 

investimentos públicos e privados e a participação social. Para alcançar tal objetivo parte do 

levantamento da situação socioeconômica e ambiental dos municípios pesquisados, 

existência de legislação urbanística municipal nas cidades pesquisadas; coleta e análise da 

legislação urbanística e delimitar as atribuições e competências do poder público municipal; 

identificação da realização, nos municípios pesquisados, da Conferência da Cidade e 

existência/funcionamento dos Conselhos das Cidades e a respectiva lei de constituição, 

composição, funcionamento e proposições; relação de planos, programas e projetos de 

intervenção urbana; e assim produção de dados estatísticos a partir dos resultados obtidos. 

A metodologia da pesquisa consistiu na apreensão de referenciais teóricos sobre 

Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Urbano e no nivelamento quanto ao “estado da 

arte”, consultando autores como Ermínia Maricato, Otília Arantes, Carlos Vainer, Eglaísa 

Cunha, Cláudia Cesare, e publicações como “Guia dos Prefeitos”, do Conselho Federal de 

Administração (CFA), utilizando a pesquisa “Gestão Pública: uma amostra da realidade dos 

municípios capixabas” de Adauto Venerano, José Carlos Daleprani e Duarte Rosa Filho, 

principal referência de estudo semelhante ao proposto pela pesquisa. Posteriormente, 

procedeu-se à escolha dos critérios para seleção dos Municípios, através de pesquisa 

documental e coleta de dados socioeconômicos e ambientais dos selecionados, a seguir 

foram elaborados e aplicados os questionários para, finalmente, realizar a apuração das 

informações coletadas e a sistematização dos resultados, organizada em relatório parcial e 

final. Tendo como critério de seleção dos municípios, variada localização espacial e 

diversidade socioeconômica e populacional, foram selecionados 13 municípios do total de 
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60 da Mesorregião Norte Maranhense: Bacabeira, Barreirinhas, Central do Maranhão1, 

Cururupu, Itapecuru Mirim, Miranda do Norte, Morros, Paço do Lumiar, Pinheiro, Rosário, 

São Bento, São José de Ribamar e Tutoia (Figura 1).  

 

 
Figura 3 - Localização da Mesorregião Norte Maranhense no estado do Maranhão e 

localização dos municípios selecionados. 
Fonte: LATESE, 2015  

 

Após a elaboração dos portfólios, com as informações sobre a realidade dos selecionados, 

foram elaborados 4 questionários para aplicação nas secretarias responsáveis pela gestão do 

solo urbano – Gestão do Solo, Recursos Técnicos e Financeiros, Legislação Urbana e 

Capacidade Técnica - e 1 questionário para preenchimento pelo pesquisador - Estrutura 

Física e Diploma Legal -, avaliando o órgão em relação a espaço físico, conforto ambiental 

e acessibilidade. Em um diário de bordo, foi registrada a experiência da situação geral da 

cidade e de cada entrevista, contribuindo para as conclusões da pesquisa. Todo o processo 

foi alimentando um Banco de Dados, possibilitando a construção de dados estatísticos para 

avaliação geral da situação da gestão urbana nos municípios da Mesorregião Norte 

Maranhense. Durante a pesquisa de campo, cerca de 2.700 km foram percorridos em estradas 

maranhenses, quantitativo que ultrapassa 3.000 km, se contados os trajetos dentro dos 

próprios municípios. Apesar da sistemática de contatos prévios com os gestores e 

agendamento formal das entrevistas por meio de ofícios do LATESE, para então proceder 

às visitas, a aplicação dos questionários encontrou dificuldades, pois em cerca da metade dos 

municípios pesquisados, os técnico e/ou gestores se encontravam em São Luís que, pela 

proximidade era local de residência de muitos deles. Após análise dos dados estatísticos, 

observa-se que os municípios da Mesorregião Norte Maranhense apresentam dificuldades 

na gestão urbana, devido à escassez de funcionários capacitados, parte significativa com 

contrato temporário ou comissionados, baixa assiduidade no local de trabalho. Tais 

considerações se aplicam a muitos dos gestores, com alguns desconhecendo termos técnicos 

                                                           
1 Posteriormente substituído por Porto Rico do Maranhão, pois não houve retorno na tentativa de contato prévio 

com os gestores do município.  
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essenciais para o desenrolar das funções. A maioria dos gestores declararam possuir ensino 

superior, mas muitos dos cursos não têm relação direta com a gestão urbana O período em 

que os gestores se encontram no cargo coincide, geralmente, com a própria gestão municipal, 

o que pode acarretar em descontinuidade do trabalho e perda na produtividade. As leis 

urbanísticas, considerando as respostas dadas, estão em sua maioria vigentes nos municípios, 

mas ao solicitar cópia das legislações, muitas não são encontradas nos órgãos. A lei mais 

usada para desempenhar o trabalho é o Código de Obras. Poucos municípios visitados têm 

Planos vigentes e muitos gestores não sabem o que significa um Diagnóstico Urbano. Apesar 

da dependência dos repasses constitucionais de todos os municípios visitados, como o FPM 

e o FUNDEB, não há preocupação, por parte dos gestores urbanos, em gerar receita a partir 

da produção do solo pela sociedade civil. Dentre os problemas urbanos no município, os 

dados confirmam a vistoria feita pela pesquisa durante as visitas: o esgotamento sanitário é 

um grande problema na Mesorregião Norte. Os municípios não possuem sistema de coleta e 

tratamento de esgoto e a fiscalização sobre a situação é precária, fato que se repete quanto à 

fiscalização de obras irregulares. A participação social foi confirmada por parte dos gestores 

como existente, formal e efetiva. Só metade dos municípios afirmaram existir Conselho das 

Cidades e a maioria explicou que a participação popular é só de forma consultiva, eles não 

têm direito a votar, apenas são ouvidos, sem obrigação de que a opinião seja levada em 

consideração. Quanto a investimentos públicos e privados na Mesorregião Norte, o 

Programa Minha Casa Minha Vida se mostrou o convênio de maior porte, encontrado em 7 

dos 10 municípios incluídos nos dados estatísticos, especialmente próximo à capital, 

caracterizando “bairros dormitórios”. A pavimentação de ruas e estradas vicinais também 

aparecem em destaque, já o saneamento básico, apesar de ser um dos maiores problemas 

apontados nos dados obtidos, há poucas medidas para contornar a situação. Os investimentos 

privados são mais significativos no turismo –a região apresenta grandes recursos naturais, 

mas em geral, o investimento privado vem após investimentos públicos, como estradas, 

urbanização de orlas marítimas e ribeirinhas, fiscalização constante etc. Dessa forma, a 

pesquisa comprovou a necessidade de fortalecimento dos procedimentos técnicos e 

institucionais de planejamento e gestão urbana nos municípios da Mesorregião Norte 

Maranhense, indispensável para assegurar cidades mais sustentáveis e com melhores 

condições de vida para a população que ali reside. O fortalecimento dos quadros técnicos, o 

suporte tecnológico e a prática de procedimentos urbanísticos adequados, que considerem o 

conhecimento do espaço urbano, suas carências e potencialidades, poderão modificar 

radicalmente a situação constatada pela pesquisa e que se reflete na falta de controle sobre a 

forma em que vem sendo expandidas e consolidadas as cidades maranhenses. 

 

Palavras-chave: Maranhão. Mesorregião Norte. Gestão Urbana. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS MERCADOS IMOBILIÁRIOS DOS 

CENTROS HISTÓRICOS DE RECIFE/OLINDA, BELÉM DO PARÁ E SÃO LUÍS 

DO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Jessica Mendonça de CARVALHO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA 

 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho VENANCIO. 
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O estudo feito a partir do Projeto: “Vende-se, aluga-se, troca-se, faz-se qualquer negócio (?): 

um estudo sobre o mercado imobiliário residencial no Centro de São Luís do Maranhão” 

implicou na realização e análise de um plano de trabalhado intitulado: “Estudo da dinâmica 

de venda e aluguel de imóveis do Centro Histórico de São Luís”. Tal projeto faz parte do 

grupo de pesquisa de Mercado Imobiliário em Centros Históricos (MICH), que constitui uma 

rede de pesquisa regional vinculada ao projeto “Funcionamento do Mercado Imobiliário nos 

Centros Históricos das Cidades Brasileiras”, aprovado no Edital CNPQ 2012 e coordenado 

pela Professora Doutora Norma Lacerda do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa intitulada 

"Mercado imobiliário nos centros históricos das cidades brasileiras" (Recife, Olinda, São 

Luís e Belém) surge como resposta à larga tradição de estudos sobre o mercado imobiliário 

formal e, a partir de 2000, também o informal, não atentando ao funcionamento de ambos 

nos centros históricos das cidades brasileiras. O comportamento dessas áreas, reagindo à 

globalização e as grandes intervenções urbanísticas, que privilegiam porções destes 

territórios, acabaram por atrair a atenção dos estudiosos do desenvolvimento urbano, pois 

não se pensava nas implicações disso na dinâmica espacial do mercado imobiliário. Quanto 

ao Centro Histórico de São Luís (CHSL), a menor valorização do uso residencial contrasta 

com a valorização do uso comercial, muito forte na área. O abandono e a degradação 

convivem com os investimentos em reabilitação e, com eles, a promoção de novos usos. 

Observa-se que – como os centros históricos de Recife e de Belém – não há uma 

homogeneidade funcional. Há o centro comercial, que se mantém ainda como o mais 

importante; o centro turístico; o centro cultural e, ainda, o centro que abriga nichos 

residenciais largamente servidos de serviços e comercio, porém deficientes em 

infraestrutura, segurança e mobilidade urbana. 

 

 
Figura 1. Rua Portugal, Centro Histórico de São Luís. 

Fonte: http://www.planejoviajar.com.br/ junho-e-o-mes-mais-bonito-no-maranhao, acesso 

em 28/8/2015. 
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Mediante o conceito de heterogeneidade, há pelo menos dois CHR. Um incorpora 

externalidades e promove transformação urbana; um centro em crescente valorização 

imobiliária, com forte ação do Estado, intervenções e políticas urbanas; um lugar globalizado 

onde instituições e empresas disputam para estar, independente do custo. A outra face, 

negligenciada pelo Estado, é marcada por um forte mercado de locação de imóveis para o 

uso habitacional, onde tanto a dinâmica imobiliária quanto os usuários conseguem se não 

reproduzir espacialidades preestabelecidas.  

Figura 2. Centro Histórico de Recife (CHR). 

Fonte: http://www.matraqueando.com.br/recife-centro-historico, acesso em 28/8/2015. 

 

O Centro de Olinda não contém resultados suficientes para que seja fechado um diagnóstico 

sobre o funcionamento de seu mercado imobiliário. O distanciamento com a realidade das 

outras centralidades envolvidas na pesquisa é, porém, indicativo de que ao fim da pesquisa 

uma dinâmica específica se revelará.  

 

Figura 3. Centro Histórico de Olinda (PE). 

Fonte: http://www.artesealgomais.com.br/?p=251, acesso 28/8/2015. 

 

No Centro Histórico de Belém, existe uma demanda crescente e diversificada  por imóveis 

para locação habitacional. Isso pode ser usado como ferramenta para reverter a degradação 

física. São, pois, urgentes, políticas públicas que favoreçam esse mercado, uma vez que se 

encontra aquecido, pois a forma mais simples, mais natural de revitalizar uma área 

degradada, é dar-lhe moradores.  
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Figura 4. Centro Histórico de Belém (CHB). 

Fonte:http://www.viajenaimagem.com/2013/08/belem-para-centro-cultural-da-

amazonia.html, acesso 28/8/2015. 

 

Desse perfil, infere-se que o preço do m² praticado, o Estado e a população são os agentes 

principais da dinâmica espacial, podendo modificar o desenho urbano e as funcionalidades 

ou reproduzi-las.  

 

Palavras-chave: Estudo comparativo. Mercado imobiliário. Centros históricos. 
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IDEARIO URBANO E LINGUAGENS ARQUITETÔNICAS DO SÉCULO XX EM 

SÃO LUIS-MA. 

 

Orientanda: Junylla Jemima Carvalho SANTANA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, UEMA. 

 

Orientadora: Grete PFLUEGER. 

Prof.ª Dr.ª Adjunta II do Curso de Arquitetura e Urbanismo, UEMA. 

 

Este projeto de pesquisa se trata de uma extensão de duas pesquisas anteriores sobre o plano 

de Saboya e Ruy Mesquita, propondo uma abordagem artística fotográfica de dois cenários 

importantes dos dois planos: a Rua do Egito e a Av. Magalhães de Almeida. Possibilitando   

percepção    de    detalhes    arquitetônicos    que    passam    despercebidos em meio ao   

enorme    fluxo   de    pessoas,   alterações   feitas     pelos      atuais      proprietários dos     

imóveis    e    diversos    pontos    comerciais    existentes. O objetivo principal é estabelecer 

um diálogo entre as mudanças propostas nos planos urbanos e as transformações 

arquitetônicas na cidade de São Luís no século XX. Estabelecendo uma análise entre o 

urbanismo, a arquitetura e a história do Estado através de fotografias, leitura e análise dos 

planos urbanos e dos exemplares da arquitetura eclética, art deco e moderna em São Luís, 

construídos entre os anos de 1935-1975. Assim, foi estabelecido um olhar cuidadoso sobre 

a arquitetura desses dois cenários, através de análise dos mapas antigos em comparação ao 

traçado urbano atual e com fotografias dos estilos arquitetônicos ecléticos, moderno e art 

deco e, com base nisso, foi feito uma conexão entre a São Luís antiga e a cidade atual, 

mostrando a relevância e importância do século passado na transformação da cidade para o 

que ela é hoje. Para atingir o objetivo do trabalho, inicialmente foi feita uma pesquisa 

bibliográfica com a realização de leituras de outros relatórios de pesquisa já realizadas pela 

professora orientadora com bolsa do CNPq em 2012 e 2013 como subsidio a esta etapa, além 

da pesquisa em livros sobre tipologias e linguagens arquitetônicas para definição da 

estratégia das fotografias. Em seguida, foi iniciado o trabalho de campo para catalogação 

dos imóveis da Rua do Egito e da Avenida Magalhães de Almeida, nesta etapa todas as 

fachadas das edificações e seus detalhes foram registradas por meio de fotografias para 

análise. Os resultados obtidos com finalização da pesquisa são fotografias registradas dos 

exemplares arquitetônicos da Rua do Egito e da Avenida Magalhães de Almeida e todos os 

seus detalhes, reconhecendo-os por meio das fotografias como peças chaves e agentes de 

mudanças referentes a modernização de São Luís.   

 

Figura 1: Identificação na fachada de uma edificação na Rua do Egito. 
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Figura 2: Cine Roxy revelando detalhes da arquitetura art deco, na Rua do Egito. 

 

Figura 3 e 4: Avenida Magalhães de Almeida e suas edificações que revelam detalhes da 

arquitetura moderna, art deco e eclética. 

  

 

Figura 5: Edifício Salua na Avenida Magalhães de Almeida e suas características modernas. 
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Desta forma, é possível concluir que a arquitetura que passa de geração em geração não pode 

apenas existir, ela deve ser sentida, entendida e admirada para cumprir o seu papel cultural 

e histórico. A fotografia nos possibilita uma aproximação maior dos detalhes arquitetônicos 

presentes nesses estilos, e pode ser utilizada além de um objetivo de estudo e análise, mas 

também pela população de São Luís, como ferramenta principal para alcançar a percepção 

arquitetônica que esta pesquisa propõe. 

Palavras-chave: Detalhes, Fotografia, Arquitetura. 
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ESTRUTURAS SIGNIFICANTES E ATIVAS DA PAISAGEM INSULAR DO 

NORTE DA ILHA DE SÃO LUÍS: ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES DO 

SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES. 
 

Orientando: Társis Lisandro Aires dos SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Barbara Irene Wasinski PRADO. 
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Nas análises da paisagem e das formas urbanas da Ilha de São Luís, que se desenvolvem 

desde 2002, na disciplina de Paisagismo II e, posteriormente, em Planejamento da Paisagem, 

do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, faz-se a 

reflexão sobre os Sistemas de Espaços Livres (SEL) e seu papel, paisagístico, estrutural, 

ambiental, ecológico e cultural. O “Espaço Livre” conceitualmente, é o espaço aberto – 

externo - que se contrapõe ao espaço fechado – interno - dos edifícios. O termo que tem se 

desenvolvido ao longo das últimas quatro décadas a partir do inglês “Open Space”, se 

contrapõe ao termo “Closed Space” (PRADO, 2014). Mas, Miranda Magnoli (1982), definiu 

o “Espaço Livre” como sendo todo o espaço livre de edificação ou livre de urbanização. E 

Sá Carneiro e Mesquita (2000) avançaram na compreensão de que os espaços livres podem 

ser definidos como “[...] áreas parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de 

elementos construídos e/ou vegetação – avenidas, ruas, passeios, vielas, pátios, largos, etc. 

– ou com a presença efetiva de vegetação – parques, praças, jardins, etc.”. O conjunto de 

espaços livres inclui outros sistemas, como por exemplo, os sistemas viários, os sistemas 

hídricos superficiais, os sistemas de áreas de conservação ambiental, os sistemas de espaços 

livres destinados ao convívio público, os conjuntos de espaços livres privados, entre muitos 

outros. A compreensão dos processos de produção das formas urbanas (sistemas de espaços 

livres e sistemas de espaços edificados) pode subsidiar políticas públicas de qualificação dos 

espaços urbanos para a esfera de vida pública, como também identificar as lógicas dos 

setores que produzem os espaços urbanos, bem como das demandas dos que se apropriam, 

melhor ou pior, das formas produzidas. O objetivo principal da pesquisa foi delimitar e 

contextualizar, a partir das bacias e sub-bacias da região norte da ilha de São Luís (bacias 

dos rios Anil, Calhau, Pimenta, Claro e Jaguarema, além das bacias litorâneas), o sistema de 

espaços livres potenciais existentes nessa paisagem, assim como seus sistemas fluvial e 

marinho, a partir da Análise Morfológica da Paisagem - in loco – e de dados de 

levantamentos aerofotogramétricos, imagens de satélite, mapas e fotografias. Os espaços 

livres públicos, tanto os que configuram estruturas ecológicas quanto os que configuram 

estruturas culturais/edificadas, dão forma à paisagem e são capazes de comunicar, dentre 

outras coisas, suas potencialidades; isto pôde ser feito através da observação e análise de 

suas formas, articulações dentro do tecido urbano e dos próprios fenômenos ocorridos em 

tais espaços. Estes espaços são, por isso, sistêmicos: relacionam-se entre si, com o sistema 

viário, com a própria cidade e seu sistema social. Quando se observou mais detalhadamente 

os espaços livres nas bacias hidrográficas do norte da Ilha de São Luís, compreendeu-se que 

as desarticulações existentes correspondem às dinâmicas percebidas, observadas e vividas 

na cidade. No entanto, apesar da visível fragmentação, em meio ao tecido urbano, dessas 

bacias hidrográficas, os espaços livres públicos de São Luís apresentaram, também, um 

potencial sistêmico, dado, principalmente, pela notável presença de estruturas ecológicas na 

cidade e pela significância de alguns desses espaços para o sistema social. As dunas na faixa 

litorânea e os fragmentos de mata ciliar que adentram o tecido urbano, por suas formas, 

poderiam receber tratamento paisagístico de parques lineares, cujo foco seria dado à 
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preservação dessas áreas – principalmente das dunas – e a criação de espaços de lazer e de 

preservação nas faixas marginais dos cursos d’água, já previstos como Áreas de Preservação 

Permanente (APPs). Tratamento semelhante poderia ser dado às nascentes e margens do Rio 

Anil, atualmente tomada por ocupações que impossibilitam a visão do rio na maioria dos 

pontos em que este cruza a cidade e que mantém em risco o ecossistema estuarino, através 

do lançamento de esgoto in natura e de resíduos sólidos que são arrastados para o curso 

d’água e para o manguezal, principalmente em período de chuvas. As praças do Centro 

Histórico e toda a borda da Baía de São Marcos, do Cais da Sagração à faixa de praia mais 

ao norte, por exemplo, formam um Sistema de Espaços Livres de Potencial Turístico cuja 

inter-relação se daria melhor através da melhor oferta de transportes públicos terrestres e 

aquáticos, que conectassem o conjunto de espaços já existentes e utilizados nessa faixa. Ao 

se analisar as cartas temáticas com mais atenção, pôde-se observar o grau de complexidade 

que as áreas de proteção compostas por praias, água marinha, água fluvial, nascentes, topos 

de recarga aquífera, dunas, mangues, falésias, áreas inundáveis, áreas de declividade entre 

25 e 45 graus, e margens de águas, formam, numa mancha espacial rendada que nos apontou 

como as conectividades são difíceis de serem realizadas. A estas áreas soma-se a 

possibilidade de inundação marinha causada pela elevação do nível do mar que, mesmo que 

Dainda em estudo e debate, deve ser levada em consideração, como foi feito na figura1. 

 

 
Figura 4: Síntese dos espaços livres públicos nas bacias dos Rios Anil, Calhau, Pimenta, 

Claro, Jaguarema e Bacia Litorânea. Fonte: SANTOS, Társis Lisandro Aires dos. 2015. A 

partir de SÃO LUÍS (aerofotogrametria), 2000 e © CNES/Astrium, © Google Earth Pro 

2015. 

 

A conexão dos espaços livres em um sistema tanto possibilita a proteção de estruturas 

naturais, quanto em si mesmo tal conexão cria um Sistema de Espaços Livres com vocação 

para levar o bem estar e lazer para a população. Apenas cercar e proibir os usos e ocupações 

não basta, é preciso agregar um valor cultural que faça da população um aliado à proteção 

de um sistema que lhe pertence e do qual tem o legitimo direito de usufruir. 
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Figura 5: Sistema de Espaços Livres públicos potenciais nas bacias dos rios Anil, Calhau, 

Pimenta, Claro, Jaguarema e Bacia Litorânea.  

Fonte: Idem. 

 

Entende-se que, para preservar os espaços livres públicos - estruturas ecológicas ou 

edificadas, em meio à cidade – é preciso, antes de tudo, torná-los realmente públicos, 

acessíveis e de permanência de pessoas. Entende-se, também, que a abordagem sistêmica 

deve compreender não apenas o espaço físico da cidade, mas avançar a um nível de 

consciência. O sucesso e a articulação dos sistemas de espaços livres públicos, prescindem, 

antes de tudo, que haja consciência e participação cidadã no planejamento da cidade. A 

paisagem é “apenas” o resultado das relações do sistema social com o sistema natural, em 

constante atividade. 

 

Palavras-chave: Paisagem. São Luís. Sistemas de Espaços Livres. 
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A presente pesquisa fez um estudo acerca dos conflitos sociais, memória das lutas, as formas 

de organização política e econômica de povos e comunidades tradicionais na Amazônia 

Maranhense que estão localizadas nos municípios que fazem parte do Eixo Santa 

Inês/Imperatriz. Destacam-se os povos indígenas Teneteara ou Tenetehára, também 

conhecidos como Guajajara, que habitam a Terra Indígena Pindaré, localizada ás margens 

da BR 316, no município de Bom Jardim-MA, onde se situa sete aldeias: Aldeia Tabocal, 

Aldeia Januária, Aldeia Areião, Aldeia Areinha, Aldeia Novo Planeta e Aldeia Piçarra Preta. 

De acordo com GOMES (2002, p.47), a palavra “Tenetenhara”, usada como autodesignação 

do povo Tenetehara, quer dizer enfim “o ser íntegro, gente verdadeira.” Por meio de pesquisa 

de campo nas Comunidades Indígenas buscou-se analisar a situação sociocultural da Terra 

Indígena Pindaré, face aos empreendimentos econômicos implantados na região da Pré-

Amazônia Maranhense, mapeando e identificando as lutas sociais e contemporâneas. Hoje 

as comunidades indígenas estão passando por grandes situações de conflitos, que se ampliam 

a cada dia, deixando-as em alerta constante. Dentre essas destacam-se os conflitos sociais 

com as disputas territoriais com fazendeiros, madeireiros, posseiros, assentados, pescadores, 

e grandes empresas que, de forma ilegal, vão se apropriando dos territórios indígenas, 

desmatando e explorando o pouco que resta para os indígenas da TI Pindaré. Além dos 

problemas devido a esses conflitos, as comunidades ainda sofrem com o descaso do poder 

público nas áreas de educação e saúde, devido à estrutura física e falta de recursos humanos 

qualificados na maioria das escolas e da precariedade do atendimento na área de saúde na 

aldeia Januária, com estrutura danificada e sem equipamento. Mediante a essas situações, 

uma estratégia que os indígenas encontraram para tentar amenizar esses problemas, é através 

das mobilizações. Destacam-se também as Casas de Terreiro onde seus praticantes convivem 

com constantes discriminações e até violência, ocorrida sobre algumas casas de terreiro 

como a Tenda São Raimundo Nonato, de Dona Valdelina, no bairro do Angelim, queimada 

por pessoas próximas por não aceitarem a sua tenda naquele espaço. Segundo Ferretti (2004, 

p. 26), além da discriminação, os praticantes da Umbanda têm dificuldades para encontrar 

recursos naturais para realizações de seus serviços, como o caso de ervas e plantas para a 

fabricação de banhos. Com o grande crescimento da cidade e com o desmatamento das matas 

próximas ao município, encontrar esses recursos ficou uma tarefa muito difícil, perigosa e 

ás vezes cara, pois onde existem essas ervas são áreas particulares que pertencem a 

fazendeiros, os quais proíbem a entrada na área. Também em destaque encontra-se o 

Sindicato da Agricultura Familiar- SINTRAF, foi criado em 2009,  localizado na rua do 

Bambu, município de Santa Inês- MA. Possui cerca de 1.700 associados, como forma de 

lutar pela reforma agrária e provar que a pessoa que trabalhava na agricultura familiar era 

realmente agricultor. O sindicato é formado por uma diretoria de 24 pessoas e foi articulado 
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por três pessoas: seu João da Cruz Vieira, seu compadre Raimundo Mendes e Cabralzinho. 

A criação do Sindicato veio facilitar a vida dos trabalhadores que queriam se aposentar e 

reduzir as cobranças, facilitando que essas pessoas conseguissem seu benefício. mostrando 

a atual  realidade que esses povos  vivenciam. Por meio de pesquisa de campo, realizada nas 

comunidades, utilizou-se uma metodologia qualitativa, conjugando diferentes técnicas de 

investigação com o uso de entrevistas abertas gravadas, observação direta, registros 

fotográficos e filmagens. A participação em eventos do Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia (PNCSA) auxiliou no levantamento de informações em fontes secundárias sobre 

a Terra Indígena Pindaré que nos auxiliaram a compreender como essas comunidades estão 

organizadas frente às demandas que apresentam suas realidades. Trabalhar com povos e 

comunidades tradicionais é uma tarefa muito árdua e necessita de um cuidado especial em 

estabelecer uma relação de confiança construída através de visitas nas comunidades, 

entrevistas com as lideranças, oficinas e cursos do PNCSA, oportunidades em que 

verificamos o que afirma Bourdieu (2008, p.694), “Pesquisa é uma relação social que exerce 

efeitos variáveis segundo os diferentes parâmetros que a podem afetar sobre os resultados 

obtidos. Sem dúvida a interrogação científica inclui por definição a intenção de exercer 

qualquer forma de violência simbólica capaz de afetar as respostas. Acontece, entretanto, 

que nesses assuntos não se pode somente confiar na boa vontade, porque todo tipo de 

distorção está inscrito na própria estrutura da relação de pesquisa. Estas distorções devem 

ser reconhecidas e dominadas e isso na própria realização de uma prática que pode ser 

refletida e metódica ou a colocação em prática de uma reflexão teórica.”Para entender esse 

processo organizativo, foram utilizadas as leituras em livros e artigos que abordam a 

temática em discussão,como Almeida (2006, p 26) que explica o termo comunidades 

tradicionais, Araujo (2013) que trata das formas organização politica e dos movimentos 

sociais dos povos e comunidades tradicionais e Halbwachs (1990) sobre a memória coletiva 

. O trabalho possibilitou um grande aprendizado no trato do exercício acadêmico, partindo 

do princípio de que estamos trabalhando diretamente com lideranças indígenas, que se 

encontram nesse momento, passando por situações conflituosas, como as lutas por seus 

direitos. O trabalho de campo revelou bem a situação dos indígenas da região do Vale do 

Pindaré, que hoje vivem preocupados, temendo o futuro da nova geração, devido aos 

acontecimentos que vêm surgindo, pois percebem que será cada vez mais difícil viver em 

um território resumido e pobre de recursos naturais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tenda das Almas de Angola: Festa do Divino. Foto: Aldy Mary  
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Figura 2: Mobilização na BR 316, trecho que liga os Municípios de Santa Inês e Bom 

Jardim. Foto: Autor 

 

Palavras-chave: Mapeamento Social. Conflitos Sociais. Organização Política. 
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PRATICANDO E APRENDENDO: RELIGIOSIDADE AFRODESCENDENTE NO 

TERREIRO DE MINA YLÊ ASSÉ OSSUM NAVÊ. 

 

Orientando: Arthur Flávio Silva PINTO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Marivania Leonor Souza FURTADO. 

Profª. Drª. do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

A formação social do povo maranhense ora se confunde ora se completa com o contato 

ocorrido entre tradições vindas da África, da Europa e de Povos Indígenas que já habitavam 

nestas terras antes mesmo da colonização. Essas aproximações permitiram a construção de 

padrões culturais que se manifestam, sobretudo, na religiosidade dos diversos grupos e povos 

que compõem o atual cenário sociocultural do Maranhão. Entre as varias religiões trazidas 

pelos africanos irei me ater ao “tambor de mina” denominação dada ao culto trazido, segundo 

Sergio Ferreti (2006) pelos negros procedentes do antigo reino Dahomé, situada na costa 

ocidental da África (costa dos escravos ou costa da mina). Ainda segundo esse autor habitava 

nessa região a etnia denominada mina, que quando escravizados no Brasil passaram a ser 

chamadas de “negros mina”. A “religião de voduns” praticada por esses “negros mina” até 

hoje é conhecida, em especial no Maranhão e Amazonas por “tambor de Mina” e que 

segundo R.Prandi esse nome faz “alusão à presença constante dos tambores nos rituais e aos 

escravos minas, como eram designados os negros sudaneses”. Para a antropóloga 

Mundicarmo Ferreti, “Mina é a designação dada no Maranhão à religião de origem africana 

desenvolvida naquele Estado” (1987, p. 37). Com todo esse histórico de perseguição, luta e 

resistência os negros brasileiros e simpatizantes, começaram a se organizar em movimentos 

para também lutar por direitos e reconhecimento perante o Estado em que o apogeu para 

essa organização foi a morte cruel e injusta (por motivos racistas) do operário Robson 

Silveira da Luz (1974).Dentre as conquistas do MNU teve-se a lei 10639/2003 que 

regulamenta o ensino da historia e cultura da África na grade curricular do ensino básico, 

mas sendo o negro um agente esquecido e marginalizado pela sociedade, as leis em relação 

a ele são negligentes, sobretudo  pela maquina jurídica, pois, na maioria das vezes as pessoas 

que estão por trás desse aparelho jurídico são reprodutores do pensamento preconceituoso 

da “classe dominante”, que na realidade vê o negro como um “nada” e faz de tudo para que 

ele não conheça a sua própria historia, “A elite dominante (...) faz de tudo para não deixar 

que os negros brasileiros possam assumir suas marcas étnicas, históricas e culturais desta 

forma seccionando-o de seu tronco africano” (2012, p. 24).Sendo assim vê-se na prática o 

que Ivair dos Santos chama de “racismo institucional” que segundo ele é a imposição de 

dificuldades pelas instituições sociais para os negros usufruírem de seus direitos, pelo 

simples fato de serem negros.Visto isso, percebe-se a importância de se difundir os saberes 

africanos, que há tanto tempo vem sendo rechaçado como “coisa ruim” ou “coisas que não 

agrada a Deus”. Mostrando que a religião do Tambor de Mina tem muito a ensinar sobre a 

vida, assim como também é fonte pedagógica para ensinar saberes trazidos por um povo que 

ainda hoje sofre e resiste para manter sua memória. Vendo também, o terreiro de Mina, a 

vivência dos filhos-de-santo com o Babalorixá, com os visitantes e curiosos uma forma de 

difundir e apreender saberes, pois conforme pensa J. Neto “Os saberes são produzidos nas 

relações sociais, e todos os indivíduos, nos diversos espaços por onde transitam, constituem-

se como sujeitos de ensino-aprendizagem.” Tendo isso em vista, este projeto pretende 

analisar os processos identitários manifestos nos saberes e práticas da religião Afro-brasileira 

“Tambor de Mina”, a fim de observar como se desenvolve a prática dessa Religião no 

Terreiro de Mina Ilê Assê Ossum Navê.  Acompanhei um ritual de toque para Orixás – 
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Tambor de Mina, uma cura ou pajelança, e um ritual advindo com a colonização católica – 

A Festa do Divino Espírito Santo, um ritual fúnebre, chamado por eles de “Tambor de 

Choro” e a festividade de aniversario do terreiro, que foi composto por cinco dias. 
 

 
Figura 1: Filhos- de- Santo a espera do inicio do “tambor de choro”. 
Fonte: arquivo pessoal do bolsista 

 

 
Figura 2: “Toque” em honra a Iansã       Figura 3: Festa do Divino Espírito Santo. 

em 04/12/2014.                                         Fonte:Arquivo pessoal do bolsista 

Fonte: Arquivo pessoal do bolsista.  

 

A partir das análises feitas, percebe-se o conceito de sincretismo trabalhado por Sergio 

Ferreti em que “a influência mutua de tradições distintas” pode ser fertilizante, pois para ele 

na religião e na cultura popular sempre irão ocorrer adaptações a novas circunstancias e 

contextos e não sendo essas, incoerentes e devastadoras, mas sim dinâmicas à cultura Afro-

brasileira, em especial o aspecto religioso desta. 

 
 

Palavras-chave: Religiosidade Afrodescendente. Preconceito. Conscientização. 
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A partir de trabalhos de cunho etnográficos realizados em aldeias da Terra Indígena Pindaré, 

objetiva-se nesta pesquisa analisar os conflitos sociais vivenciados por indígenas da etnia 

Tenetehara em ampla relação com a luta desses grupos pela manutenção de 

suaterritorialidade e saberes. A Terra Indígena Pindaré esta localizada no município de Bom 

Jardim, a 9 km da cidade de Santa Inês. Na referente área existem sete aldeias: Areião, 

Januária, Tabocal, Novo Planeta, Piçarra Preta, Aldeia Nova e Areinha, formada 

recentemente.De acordo com a prática de pesquisa,direciono algumas reflexões pensadas a 

partir da forma como os Tenetehara veem o seu mundo. Assim, trata-se de não registrar 

apenas suas lutas, “mas as relações e as visões e divisões de mundo dos movimentos, como 

eles percebem seus antagonistas e as estratégias que buscam para se ver e conhecer” 

(GAIOSO, 2013).Nesse sentido o trabalho é construído no sentido de dar visibilidade a 

maneira como os grupos percebem as suas lutas, como lidam com a sua territorialidade. Os 

Teneteharada T.I Pindaré se organizam em torno da construção de espaços de diálogos a fim 

de exigirem a efetivação dos seus direitos, principalmente no que se refere ao uso das suas 

terras por iniciativas particulares. A luta pelos direitos territoriais apresenta-se como 

“fundamental à reprodução social do povo ou da comunidade, evidenciando uma forma de 

autoconsciênciaa cultural coextensiva à consolidação do território (ALMEIDA, 2013). 

Metodologicamente, a pesquisa está baseada em recursos das ciências sociais aplicadas, 

como trabalho de campo, entrevistas realizadas com lideranças, conversas informais, 

observação participativa, considerando os pormenores da pesquisa, que possuem uma 

dimensão social, na perspectiva em que tratam de ações como: achar bons informantes, como 

nos apresentarmos para eles, como descrever -lhes os objetos de pesquisa, e de modo mais 

geral, como penetrar o meio estudado (BOURDIEU, 2010). A identificação das demandas, 

e de conflitos vivenciados pelos indígenas, foram observadas, durante a realização de um 

importante ritual (Figura 1 )que marca o processo de formação de famílias Tenetehara, a 

saber, o ritual do Moqueado, onde lideranças, por meio de discursos proferidos na 

festividade, falam dos problemas de suas comunidades. O ritual é compreendido neste 

estudo, portanto, como estratégia de análise, na perspectiva de Mariza Peirano (2002), que 

reflete sobre a ação do ritual capaz de esclarecer mecanismos fundamentais do repertório 

social, assim como falas e ritos revelam processos também existentes no dia-a-dia, além de 

servir para examinar, detectar e confrontar as estruturas elementares da vida social. O ritual 

aponta, neste sentido, para a politização das relações de conflitos vivenciadas pelas 

comunidades com agentes externos, para além de ser apenas uma manifestação cultural de 

um povo, apresenta-se como uma ação política que demonstra a resistência dos Tenetehara 

frente aos conflitos, com o Estado, órgãos oficiais e empresas privadas. Entre uma das etapas 

desta pesquisa tem-se a reconfiguração e elaboração de mapas que mostram  a dinâmica de 

organização dos grupos no que se refere aos deslocamentos para realização de suas 

mobilizações, à identificação de intervenções de fazendeiros e pescadores na Terra indígena 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

149 

 

e as estratégias de resistência acionadas por essas comunidades. Faz parte da dinâmica dos 

Tenetehara que habitam em Terras indígenas diferentes o deslocamento tanto para a T.I 

Pindaré, com a finalidade de realização de bloqueios na Br.316 para negociações 

relacionadas a diversas demandas; como para T.I Caru, visando o bloqueio da estrada, 

também para os mesmos fins políticos.As mobilizações(Figura 2) surgem como resposta 

política à sociedade nacional, demarcando as especificidades desses grupos; e às diversas 

situações de conflitos. A explanação deste trabalho trata-se de um processo de construção 

de conhecimento acerca das mobilizações indígenas e dos seus saberes, que são 

frequentemente ameaçados pelas iniciativas de empresas privadas e também pelos convênios 

estabelecidos com empresas, como a Vale S.A, em forma de compensação, devido à 

implantação da Estrada de Ferro Carajás. Atualmente as comunidades da Terra indígena 

Pindaré se encontram em processo de comunicação com esta empresa, para fins da 

duplicação da estrada EFC. A comunicação organizada pela empresa Vale, nas comunidades 

da T.I Pindaré, foi iniciada em março deste ano. Onde, uma reunião foi realizada na aldeia 

Januária com a presença da coordenação técnica da FUNAI de Santa Inês, representantes de 

algumas aldeias e a equipe técnica da consultoria Contexto, empresa de consultoria 

empresarial que, acionada por grandes empresas, faz a interlocução entre estas e as 

comunidades.Neste sentido não se trata de um diálogo direto entre agentes das comunidades 

indígenas e representantes da empresa. Nesta ocasião, houve a apresentação e validação do 

Plano de Trabalho para elaboração do Plano Ambiental do Componente indígena, plano que 

abrange estudos sobre os impactos causados às comunidades; a participação da mesma no 

processo desses estudos aprofundados, priorizando, em tese, a perspectiva dos indígenas 

para elaboração de ações referentes ao plano.Os grupo indígenas, conforme Adalberto 

Oliveira(2004,p.137), estão inseridos num planos de investimentos que resultaram em 

alterações no cotidiano das comunidades com repercussões nas suas relações junto à 

sociedade regional. As alterações observadas durante pesquisas realizadas nas aldeias da T.I 

Pindaré, centram minha análise para além da identificação das mudanças ocorridas, mas para 

a forma com esses indígenas tem se posicionado politicamente. Regina Guajajara, da aldeia 

Piçarra Preta, que representa a sua comunidade em muitas reuniões realizadas na aldeia 

Januária, aponta para a organização dos indígenas da T.I Pindaré no sentido de 

estabelecerem, junto à empresa de consultoria, as concessões em função da duplicação. 

Como conveniente, para Vale S.A, em caso de aceitação de seus programas, o diálogo é 

estabelecido e aceito sem a presença de todos os representantes das comunidades, fato que 

ocorre devido à existência de conflitos internos, porém quando se trata das mobilizações 

organizadas nos corredores da Estrada de Ferro Carajás, a empresa exige, por vezes, para o 

estabelecimento de acordos e diálogos, a presença de todos os representantes das 

comunidades. Neste sentido, desconsidera-se, nas duas situações, a presença de conflitos 

entre os indígenas. Através das mobilizações, apresenta-se a necessidade de distinguir como 

tarefa essencial, marcando a diferença dos objetivos das ações dos grupos, rompendo com 

as concepções que visam homogeneizar comunidades que possuem suas especificidades e 

são, nas circunstâncias convenientes para empresas, e também políticas governamentais, 

tratadas como um todo homogêneo. Pode-se dizer, de acordo com os trabalhos de campo, 

que as formas de resistência se apresentam na manutenção dos seus rituais, no domínio e 

valorização de sua língua, nas estratégias de diálogos perante as empresas, na recriação de 

lugares mediante a interferência de agentes externos, como por exemplo, recriar o local de 

açude, implantado pela Vale , fazendo dele um local de lazer ou  em transformar a  Estrada 

de Ferro Carajás em espaço  de reivindicação dos seus direitos. Embora, apresentando 

características comuns a outros movimentos, as mobilizações organizadas pelos indígenas 

da T.I Pindaré, apresentam particularidades, sendo inviável a proposição de modelos ou de 

generalizações. Voltadas para as mais diversas demandas,relacionadas, por exemplo, a 
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observância de direitos básicos como saúde e educação, e operacionalizadas de acordo com 

a situação local e também nacional, elas são tidas também como formas de resistência que 

abrem portas para novos entendimentos da política, a partir da perspectiva dos Tenetehara.  

 

 
Figura 1: Ritual do Moqueado.                     Figura2:Mobilização contra a PEC 215. 

Fonte: autor.                                                   Fonte: mayconalves.com.br 
 

Palavras-chave: Conflitos sociais. Resistência. Tenetehara.  
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A história das coleções data do período da Antiguidade Clássica, de Grécia e Roma, 

passando ainda pela Idade Média. Considerada por alguns autores como “a era dos museus”, 

o final do século XIX deu-se com o apogeu dos museus etnográficos a partir de parâmetros 

evolucionistas de investigação. Diante disso, os museus executaram uma lógica de 

reprodução “fetichizada” da cultura material, pautada em sistemas de classificação com 

nítidas distinções sociais que influenciou uma ótica pejorativa sobre as culturas e 

religiosidade africanas e afro-brasileiras. No entanto, muitos equívocos do passado sobre as 

coleções etnográficas perduram até a atualidade. Nesta pesquisa que se encontra em 

andamento, voltamos nossa análise às exposições dos museus maranhenses “Cafua das 

Mercês (Museu do Negro)” e “Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho” 

investigando as particularidades que se demonstram no que tange às lógicas de representação 

e construção da memória das religiões afro-brasileiras nesses espaços museais. A Cafua das 

Mercês ou Museu do Negro situa-se no bairro da Praia Grande, em São Luís. Encontra-se 

sob a administração do Museu Histórico e Artístico do Maranhão, destinado a preservação 

da memória e da forte presença da cultura afro no Maranhão. Em seu circuito de exibição 

permanente, encontram-se coleções de peças referentes à arte africana de grupos culturais 

como Bambara, Dogon, Senufo entre outros, além dos objetos da cultura afro-maranhense 

tais como indumentárias e instrumentos musicais utilizados em rituais religiosos. Segundo 

Sérgio Ferretti (2007), o Museu Histórico e Artístico foi inaugurado em 1972, organizado 

por Josué Montello, então ex-diretor e substituto de Gustavo Barroso no Museu Histórico 

Nacional. O M.H.A.M, bem como o Museu Histórico Nacional expunha objetos e materiais 

referentes ao estilo de vida da nobreza da época. Algum tempo depois houve a inauguração 

da Cafua das Mercês pelo então governador Pedro Neiva de Sant’Ana que contava com a 

exposição de objetos do culto afro, além de fotos e objetos do período da escravidão.  

 

 
Figuras A e B: Elementos referentes ao atual acervo em exposição na Cafua das Mercês 

 

A partir de nossas análises, foi possível identificar várias lacunas e incongruências na 

exposição da Cafua das Mercês, podendo citar relatos dos próprios “guias” (expositores) da 

casa de que no período da escravidão a Cafua teria funcionado como um espaço para 

depósito de escravos que eram desembarcados nos portos de São Luís, no entanto, não há 
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evidências documentais que apontem a veracidade desta informação. Além disso, há a 

ausência de referências e informações em inúmeras das peças que compõem o acervo, fato 

que inviabiliza e limita o entendimento e conhecimento dos visitantes sobre a exposição. 

Algumas dessas peças representam a arte africana e foram compradas pela Cafua das Mercês 

a fim de vincular uma ideia de África ao contexto do Maranhão. No entanto, como já 

anteriormente citado, não possuem referência sobre sua autoria e contrastam com as peças 

‘locais’, o que nos remete ao que já fora apontado por Price (2000) no que tange à objetos 

ocidentais e primitivos, tendo em vista que “somente os primeiros são apresentados como 

tendo sido criados por indivíduos identificados nominalmente em momentos específicos de 

uma história” (p. 121). Essas lacunas nos remetem, sobretudo, ao processo histórico de 

descaso com que foram tratadas as narrações que referenciam os negros, sua história, suas 

expressões e representações. Dez anos após a inauguração do Museu Histórico e Artístico 

do Maranhão foi inaugurado o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Inspirado 

nos moldes franceses de museus etnográficos (FERRETTI, 2007), veio organizar em seu 

acervo objetos que retratavam as camadas ‘populares’. O Centro de Cultura Popular 

Domingos Vieira Filho também conhecido como Casa da festa, desempenha importância 

significativa no contexto de representação negra religiosa por abrigar em sua exposição 

peças que fazem referência às casas de culto afro-brasileiros mais tradicionais do Maranhão. 

Também compõem este acervo objetos sagrados pertencentes à terreiros já fechados e 

sacerdotes já falecidos. No entanto, a relação entre a lógica particular dos terreiros e a 

história dos seus sacerdotes nem sempre são uma preocupação da curadoria destes artefatos.  

 

 
Figuras C e D: Elementos referentes ao acervo em exposição no Centro de Cultura Popular 

Domingos Vieira Filho em Fevereiro de 2015 

 

Este museu conta com um acervo representativo do Tambor de Mina e contempla casas de 

culto afro religioso ‘mais antigas’ do Maranhão conforme apontam grande parte das 

literaturas, tais como Casa das Minas Jeje Fon e Casa de Nagô. Além disso, agrega vitrines 

do Terreiro de Iemanjá (Casa de Jorge Babalaô) e Casa Fanti-Ashanti, bem como exposição 

da Festa do Canjerê (ritual para entidades caboclas e indígenas) e exposição de telas pintadas 

pelo pai de santo Jorge Babalâo com representação dos orixás e voduns. Apesar do acervo 

relativamente vasto que se encontra no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, 

foi evidente a ausência de informações a respeito das peças e do contexto no qual estão 

inseridas. Isto suscita uma problemática, tendo em vista que este museu dispõe de peças 

rituais inseridas em contexto sagrado, sendo algumas delas doadas por casas de culto que 

atualmente não encontram-se mais em funcionamento. Foi possível notar através das visitas, 

a defasagem na conservação e manutenção das peças, fato também ressaltado pelos visitantes 

através das entrevistas realizadas.  
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: 

IMPACTOS SOBRE O EMPREGO DAS MULHERES. 

 

Orientando: Joallysson Desterro BAYMA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando em Ciências Sociais, CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Vivian Aranha SABOIA. 
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Após a crise do sistema fordista, o processo de mundialização tornou o sistema relacional 

entre estruturas econômicas, sociais, políticas e capital/ trabalho diferentes. Tais relações são 

muito mais instáveis e a dependência entre as economias dos países tornaram-se um traço 

característico de acordos e pactos econômicos internacionais. Tais fatos tornam-se mais 

visíveis pela abertura econômica ao comércio mundial e pelo desenvolvimento dos mercados 

financeiros, que influem diretamente na forma de administrar as empresas e gerar os recursos 

destinados à distribuição de renda, elementos que consubstancialmente possuem bastante 

peso no ato de planejamento das chamadas políticas redistributivas e de emprego. O modelo 

pós-fordista exibe um novo regime salarial, um modelo que se associa à variabilidade 

contratual. Assim, pode-se dizer que a relação salarial, ou em outras palavras o ganho pelo 

exercício de funções previamente estabelecidas em contrato, sofre com uma nova forma de 

reprodução do capital. Nesse modelo de produção, as políticas públicas tornam os interesses 

da classe dos trabalhadores mais enfraquecidos, sendo muito utilizadas como argumento de 

que são as melhores saídas para o enfrentamento de crises, para a aquisição de estabilidade 

monetária, de flexibilidade do emprego e do trabalho, assim como para outros elementos que 

favoreçam o crescimento econômico. Isso ocorre em função do atual modelo produtivo 

necessitar da desregulamentação do mercado de trabalho para viabilizar sua reprodução. 

Vale ressaltar que, o aumento da flexibilidade pode ter, de fato, elevado o número de 

contratação, mas não deixou de ser orientado pelas diferenças contratuais que variam de 

acordo com a idade, gênero e a raça, o que acaba por consistir em uma precarização da força 

de trabalho significativa. Os modelos de produção vão se apresentando e sinalizando 

aspectos semelhantes e diferentes, de acordo com realidade em que estão sendo aplicados, e 

das lutas sociais presentes em cada sociedade. Dessa forma, o Estado esta mais ou menos 

presente na elaboração de políticas públicas voltadas para o emprego. Tais políticas se 

relacionam com mercado econômico gerando consequências, a principio, benéficas para a 

sociedade, mas que, no fundo, favorecem a precarização do emprego. No Brasil as 

influências dos modelos produtivos se articulam ao comportamento do Estado ante as 

questões relacionadas ao mercado de trabalho e vão se assentando dentro das políticas 

públicas, o que instiga a uma reflexão sobre as implicações de tais políticas no mercado de 

trabalho brasileiro e suas possíveis influências na qualidade de emprego dos trabalhadores 

(as), levando em consideração as diferenças que possam se apresentar a contratação e a 

qualidade de emprego referente ao mercado de trabalho feminino. O objetivo consistiu em 

avaliar como as políticas de emprego brasileiras contemporâneas repercutiram no mundo do 

trabalho feminino e a metodologia aplicada na pesquisa esta relacionada à leitura e análise 

de referências bibliográficas que estejam diretamente relacionados ao mercado de trabalho 

e as políticas públicas de emprego. Trata-se, portanto, de realizar um balanço das políticas 

de emprego adotadas de 2006 a 2015 para, em seguida, realizar uma analise das implicações 

que essas políticas causam no que tange o trabalho de uma maneira geral e o trabalho 

feminino de forma específica. As políticas públicas de Emprego podem ser compreendidas 

como instrumentos do Estado que tenham a capacidade de incentivar o investimento 

produtivo e ocupação da população economicamente ativa influenciando desta maneira o 
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nível de emprego nas diversas categorias (decisões de política econômica, industrial, 

comercial, científico-tecnológico e social). As políticas de mercado de trabalho são políticas 

de ação direcionadas tanto à demanda quanto à oferta de mão de obra, funcionando 

geralmente como uma engrenagem reguladora do mercado de trabalho, como um elemento 

de proteção da renda do trabalhador e como um instrumento de auxilio na distribuição de 

ofertas de emprego. Essas ações das políticas de mercado se associam às políticas de 

emprego em uma perspectiva de redução da taxa de desemprego, que ocorre também devido 

à má informação sobre os postos de trabalho e as possíveis variações de tarefas que 

acontecem em algumas ocupações, se deve ressaltar que no caso das políticas de mercado 

de trabalho as limitações estarão subjacentes ao estagio de desenvolvimento econômico que 

o país apresenta.  Assim podem-se apresentar alguns dos instrumentos do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) que funcionam como políticas de emprego, e que estão ativas 

no cenário econômico nacional, tais como, seguro desemprego, serviço publico de emprego, 

qualificação social e profissional, microempreendedor individual, programa de geração de 

emprego e renda, emenda constitucional nº72 e o SIMPLES, este último apesar de não ser 

uma política pública é um elemento que as afeta de determinado modo. No que tange aos 

impactos sobre o emprego das mulheres se observou que os elementos relacionados aos 

impactos sobre o trabalho feminino, evidenciam-se através de três aspectos, que neste estudo 

podem ser considerados básicos, estes aspectos são a entrada no mercado de trabalho, 

cuidados com a saúde ou o controle de natalidade, e a mobilização social feminina. A entrada 

no mercado de trabalho deve-se principalmente ao desenvolvimento tecnológico e a 

propagação desses instrumentos que contraíram funcionalidades relativas ao mundo do 

trabalho e suas produções, pode-se dizer que algumas das regiões brasileiras contam com 

um processo de produção informatizado, aspecto que se deve ao fato da economia 

mundializada exigir uma acelerada e constante produção. Este elemento proporciona o 

aumento de empregos femininos, principalmente pelo fato de muitos desses trabalhos 

estarem envolvidos a trabalhos manuais, atividades estas que através da visão patriarcalista 

costumam ser visualizadas como “adequadas” as mulheres. A entrada feminina no mercado 

de trabalho é construída e envolta em noções que lhes posiciona em cargos mais 

inferiorizados e em situações de trabalho de tempo parcial, precarizado e casos de trabalho 

informal, estas características passam pelo que se pode denominar de representações sociais 

acerca das mulheres, algo que é inserido, organizado e naturalizado nas consciências 

individuais e ganham abrangência na esfera pública limitando as atividades sociais e 

profissionais das mulheres a ambientes e funções mais especificas no mercado de trabalho. 

O aspecto dos cuidados com a saúde ou o controle de natalidade está relacionado aos 

instrumentos empregados pelas mulheres para facilitar ou favorecer seu estado físico no 

mercado de trabalho, em outras palavras, os cuidados que as mulheres costumam empregar 

para seu bem estar colaboram para seu rendimento profissional e favorece a manutenção de 

suas atividades empregatícias, o que pode ser observado dentro desse elemento que comporta 

a questão de saúde feminina é também o controle sobre sua reprodutividade. A questão das 

mobilizações femininas está relacionada a itens como a saúde da mulher, a luta contra a 

discriminação de gênero e pelo direito de exercício da liberdade, estas mobilizações estão 

envolvidas também na questão da empregabilidade e melhores condições de trabalho para 

as categorias de trabalho com contingentes significativos de trabalhadoras. Trata-se de 

mulheres organizadas através dos movimentos sociais e de representações políticas que 

adentram no espaço público com a intenção de desnaturalizar concepções que afetem as suas 

condições de trabalho, bem como, os índices de empregabilidade feminina e suas condições 

de trabalho. Por meio destas características se analisou os impactos das políticas sobre os 

empregos das mulheres, observando que as políticas de emprego no Brasil estão centradas 

sobre bases que se concentram na capacitação, informação e formalização, pois o processo 
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de geração de emprego e incentivo ao mercado esta pautado na elevação do contingente 

trabalhador especializado, para uma posterior distribuição nas áreas da indústria e 

agricultura, na criação de leis e decretos que ampliem a formalização dos trabalhadores em 

estado informal, pois este aspecto amplia a receita lucrativa do estado e traz a possibilidade 

de maior controle sobre a produtividade do mercado. Constatou-se que estes elementos 

fazem parte da reflexão sobre as políticas publicas de emprego e como sua utilização pode 

afetar o mercado de trabalho feminino, que com a crescente terceirização no país favorece 

empregos precários e de maior exploração à trabalhadora, essas políticas assumem 

relevância em sua forma de aplicação se pensadas como formas de redução das disparidades 

do mercado de trabalho e de equidade entre os gêneros, e suas características se relacionam 

a características econômicas, políticas e sociais. 

 

Palavras-chave: Trabalho Feminino. Políticas Públicas de Emprego. Mercado de trabalho 

Feminino. 
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A presente pesquisa apresenta os resultados do plano de trabalho Impactos dos 

empreendimentos imobiliários sobre a área de preservação ambiental do Maracanã. A Área 

de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã atualmente passa por um intenso processo de 

urbanização resultante do crescimento populacional em seu interior e no seu entorno. O 

município do Maracanã fica localizado no município de São Luís no estado do Maranhão. 

A formação do povoado do Maracanã teve início entre 1875 e 1888, fazendo parte 

anteriormente do Distrito de São Joaquim do Bacanga. O acesso à área era feito apenas 

através do povoado Furo, atualmente, Vila Maranhão, por um igarapé do rio Bacanga, 

utilizando canoas. Após anos de sua fundação, o Maracanã foi adquirindo feições urbanas e 

devido necessidade de proteger este local da constante ação degradante do homem para com 

o meio ambiente, na medida em que este se situa próximo ao Distrito Industrial do Maranhão, 

da ALUMAR (Consórcio e Alumínio do Maranhão) e do Aterro Sanitário, o governo do 

Maranhão percebendo a fragilidade dessa área e a ameaça de degradação que a mesma sofria, 

foi então decretada como uma Unidade de Conservação do tipo Área de Proteção Ambiental 

(APA), sendo criada através do Decreto Estadual 12.103 de outubro de 1991. Faz parte da 

área de proteção ambiental, os bairros do Maracanã, Vila Sarney, Vila Esperança e Rio 

Grande. Ela é uma área que deveria estar sendo protegida e conservada, mas, tem enfrentado 

tantos problemas de ordem ambiental como, poluição de seus rios, desmatamentos, 

derrubadas de árvores, como por exemplo, os juçarais. A Área de Proteção Ambiental de 

acordo com a Legislação Ambiental brasileira é aquela destinada à preservação dos recursos 

ambientais (fauna, flora, solo e recursos hídricos) e pode apenas ter uso sustentável, ou seja, 

seu acesso, ocupação e exploração devem ser controlados para não prejudicar o ecossistema 

da área. Porém, cabe aos órgãos governamentais a fiscalização da ocupação e exploração 

destas áreas. A indústria da construção civil tem um papel fundamental no processo de 

transformação da APA do Maracanã, porque torna visíveis as alterações causadas na área 

com a chegada de grandes empresas e de projetos federais, a exemplo do Programa Minha 

Casa Minha Vida. Esta pesquisa tem como objetivos, refletir sobre conflitos socioambientais 

decorrentes da expansão urbana sobre áreas de proteção ambiental e levantar os impactos 

causados pelos empreendimentos imobiliários instalados na área e pelas diversas formas de 

uso da APA. Na coleta de dados fez-se uso da pesquisa bibliográfica, onde foi possível 

recorrer a diferentes autores e obras que analisam a temática, como, Conflitos 

Socioambientais Urbanos de Rosirene Lima, Racionalidade Ambiental de Henrique Leff, 

entre outros. Assim, a princípio, tivemos leituras mais gerais e foram discutidas 

interpretações e compreensões a respeito dos textos onde estudamos alguns conceitos, como 

o de unidades de conservação, áreas de proteção ambiental, urbanização, sustentabilidade e 

outros, com o objetivo de compreender a relação entre as áreas de preservação e os processos 

urbanos, efetuando-se posteriormente, comparação dessa literatura com o que foi observado. 

A pesquisa de campo, por sua vez, consistiu em visitas à Área de Proteção Ambiental do 

Maracanã, onde foi possível uma observação direta dos empreendimentos imobiliários 

instalados, conhecer os usos nessa área e assim, identificar os impactos ambientais que a 

área tem sofrido em virtude dessas ações. Foram realizadas também consultas em jornais, 
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monografias e sites que se referem à temática. Assim, coletamos as informações em campo 

empírico e acrescentamos ainda, a análise do sistema legal e especifico que rege a criação 

das unidades de conservação, o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e 

dos instrumentos que orientam e ordenam a utilização quanto ao uso e ocupação dessas áreas 

de acordo com a Lei n° 9.985, que é o Plano de Manejo e o Zoneamento do Plano de Manejo.  

O SNUC foi concebido de forma a potencializar o papel das unidades, de modo que sejam 

planejadas e administradas de forma integrada com as demais. O SNUC é considerado assim 

uma conquista na política ambiental brasileira, pois representou grandes avanços na área 

protegida por UC nas esferas federal, municipal e estadual, tentando colocar em prática o 

direito ambiental como um direito fundamental de todos, que possui vínculos com o presente 

momento e com o futuro, resguardando e preservando seus recursos para garantir um meio 

ambiente sadio e equilibrado. O Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual 

se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais. Esse documento deve ser elaborado num prazo de cinco anos, a contar 

da data de criação da Unidade, e deve ser aprovado, conforme o caso, em portaria do órgão 

executor ou em resolução do conselho deliberativo, após prévia aprovação do órgão 

executor. O Zoneamento do Plano de Manejo é a definição de setores ou zonas em uma 

unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos. Analisando esses 

processos relacionados aos usos e apropriação da APA do Maracanã, foi possível identificar 

os impactos existentes na área em consequência dos empreendimentos instalados na mesma. 

Há vários impactos ambientais na APA do Maracanã, como o parcelamento e ocupação 

irregular do solo em áreas verdes, a retirada da cobertura vegetal para a extração de madeira, 

tanto para a construção civil, quanto para servir de combustível para cerâmicas e 

panificadoras, o que tem causado degradação da flora e expondo os solos a uma série de 

problemas relacionados à erosão; desmatamento, deposição de resíduos sólidos junto às 

margens e nascentes dos rios, o que delineia um conflito socioambiental.  Segundo Rosirene 

Lima (2008), conflitos socioambientais constituem um novo tipo de conflito social, cuja 

origem está ligada à apropriação do discurso ambiental pelo Poder Público e por diversos 

agentes sociais como argumento para a defesa e promoção dos interesses que se encontram 

em jogo. Mesmo sendo uma área legalmente protegida, várias atividades desenvolvidas nela, 

como bem exemplificam a extração madeireira, a mineração contrariam os vários 

pressupostos de conservação estabelecidos. Mesmo coincidindo com a área de uma APA, 

poucas exigências legais de cunho ambiental têm sido cumpridas nos limites da APA do 

Maracanã pelos moradores e por outras pessoas que visitam a referida Unidade de 

Conservação no tocante aos usos dos recursos naturais, mesmo porque não há uma 

fiscalização contínua e ostensiva no local. Como Unidade de Conservação ela tem como 

objetivos, proteger a biodiversidade, assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. Ela não possui entidade gestora nem instrumentos de gestão (plano de manejo e 

zoneamento do plano de manejo) que possam orientar e disciplinar as atividades e ações da 

entidade gestora dessa Unidade. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 

atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção integral devem 

se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos recursos que a unidade objetiva 

proteger, assegurando-se às populações tradicionais porventura residentes na área as 

condições e os meios necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 

culturais.  Diante das transformações ambientais observadas na APA do Maracanã, 

configuradas em função de pressões geradas pela urbanização, várias comunidades que se 

auto designam como tradicionais convivem permanentemente com a ameaça à reprodução 

de seu modo de vida. A comunidade do Maracanã tem enfrentado em seu território, poluição 

e aterramentos dos rios, derrubada dos juçarais, cujo fruto faz parte da principal fonte de 

sustento de grande parte de sua população. O rio Maracanã divisor natural entre a área de 
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proteção ambiental e o Parque Estadual do Bacanga está seriamente comprometido devido 

a destruição da mata ciliar e ao depósito de lixo que ocasionaram o seu assoreamento. Antes 

ele era navegável e a única via de transporte entre a região do Maracanã e São Luís. Hoje, 

não há mais a possibilidade de navegabilidade devido ao seu estreitamento e redução em seu 

volume de água. A ação humana é observada em todo o curso do rio, como erosão do solo, 

assoreamento, poluição das águas e isso também têm prejudicado o rio Bacanga, localizado 

no Maracanã. As sociedades, no processo de sua reprodução, se confrontam com diferentes 

projetos de uso e significação de seus recursos ambientais. O uso destes é sujeito a conflitos 

entre distintos projetos, sentidos e fins, que podem ser entendidos como um problema de 

escassez quantitativa presente ou futura para os atores que disputam seu controle e para a 

outra parte da sociedade Acselrad (2004). As áreas de proteção ambiental apresentam 

diversos entraves para a sua efetiva missão de disciplinar o uso e ocupação dos seus solos 

de forma sustentável, e com isso inúmeras práticas podem causar o desequilíbrio ecológico 

dessas áreas e a consequente perda de sua qualidade ambiental, além de prejudicar a relação 

da unidade com as comunidades locais. O que se vê na APA do Maracanã é uma degradação 

dos recursos naturais por parte da comunidade e do governo, ambos por permitirem ações 

de impacto, onde a APA do Maracanã tem passado por constantes ataques, com a chegada 

de grandes empreendimentos, além das disputas territoriais dentro da área. Por isso, a 

necessidade de elaboração e implementação de plano de manejo. A degradação ambiental 

surge desta forma, como um efeito da crise da civilização moderna. Isso se deve, em grande 

parte, a concepção restrita da natureza enquanto fonte de matérias-primas. Leff (2006), ao 

analisar e identificar as propostas para um legítimo desenvolvimento sustentável sustenta 

que é necessário sobrepor à racionalidade econômica dominante uma nova ordem de ideias, 

enfim, uma racionalidade ambiental que congrega alguns pressupostos fundamentais, tais 

como: o reconhecimento da diversidade cultural, a democracia e gestão participativa, uma 

nova racionalidade produtiva e o consumo consciente. A questão da construção em curso de 

empreendimentos imobiliários dentro da APA do Maracanã traz a tona o latente conflito 

entre a ordem do discurso que afirma o direito ao meio ambiente saudável como essencial a 

preservação da vida humana e o conteúdo das práticas do próprio Estado e de outros agentes 

que impactam diretamente os ecossistemas presentes no local. A área de proteção ambiental 

do Maracanã é importante para a comunidade e por ser uma área protegida poderia ser 

evitada a depredação da flora, tais como as árvores frutíferas que tem importância para a 

economia local como os juçarais, pois muitos moradores vivem da venda dos derivados desta 

fruta, além de manter uma agradável área natural para a prática de lazer e consequentemente, 

mais qualidade de vida, bem como conscientização da própria população e o engajamento 

em ações de preservação do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Impactos. Empreendimentos Imobiliários. Área de Proteção Ambiental do 

Maracanã. 
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Esta pesquisa diz respeito a uma análise realizada na comunidade de Itamatatiua no 

município de Alcântara sobre o festejo de São Benedito e a relação que o mesmo tem com a 

construção da territorialidade percebida nesta comunidade. Foi possível identificarmos os 

agentes sociais com os quais se investiu esforços nas entrevistas para a compressão das 

situações vivenciadas na comunidade e que apontem para a construção deste objeto de 

estudo. Tem-se feito investimento em leituras teóricas sobre o tema e também em leituras 

correlatas que contribuíram para a reflexão dos processos vivenciados em Alcântara e os 

referentes à comunidade de Itamatatiua. A problematização deste trabalho está centrada no 

debate relativo à articulação da dimensão territorial com as práticas que reforçam a 

construção da identidade coletiva. A festa de São Benedito constitui uma dessas práticas que 

dinamizam as relações e o sentimento de pertencimento. A luta principal das comunidades 

presentes no Território Étnico de Itamatatiua tem se dado em função da falta de 

reconhecimento do território como quilombola pelo órgão competente. Os agentes sociais 

identificam como sendo o território a rede de povoados que mantém entre si laços de 

parentesco e de relações sociais, inclusive de trocas e o ITERMA se nega a reconhecer o 

território em sua completude. Neste sentido, reflete-se enquanto objetivo geral analisar as 

representações dos agentes sociais relativas à territorialidade e sua relação com os 

denominados festejos aos santos considerando a designação terra da santa e a festividade 

de São Benedito que orientam as relações sociais e com os recursos naturais. Como objetivo 

específico estão: analisar a territorialidade específica designada como terra de santa e em 

que medida estrutura uma rede de relações sociais internas e externas ao denominado 

povoado de Itamatatiua; analisar a função social do festejo de São Benedito como um ritual 

que reforça os laços de solidariedade internos e, consequentemente a territorialidade do 

grupo; analisar a relação entre esses rituais e a reivindicação da identidade quilombola. Para 

a realização desta pesquisa tomo como metodologia a operacionalização de orientações 

advindas das leituras de Bourdieu que pensa a construção do objeto de pesquisa como algo 

que não se pode construir em uma só sentada. Além disso, há a necessidade de se investir 

nas redes de relações, pois a partir delas é que de pode enveredar pelos caminhos viáveis ao 

desenvolvimento da pesquisa. O suporte teórico que nortearam esta pesquisa pauta-se nas 

leituras dos textos de pesquisadores como Pierre Boudieu, Cliford Geertez, Fredrik Barth, 

Gerald Berreman, os quais permitiram não somente um aparato reflexivo de como se 

encaminhar uma pesquisa, mas também possibilitam ampliar o olhar sobre o real a partir de 

óticas que, em muitos casos passam despercebidas. No texto “Terras tradicionalmente 

ocupadas: processos de territorialização, movimentos sociais e uso comum” escrito pelo 

pesquisador Alfredo Wagner, o autor faz uma abordagem em torno da construção dos 

conceitos dos sistemas de uso comum percebido nas relações de grupos cujo “controles dos 
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recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um determinado grupo 

doméstico” (ALMEIDA, 2008), sendo antes exercido por uma coletividade de “grupos 

familiares que compõem uma unidade social” (ALMEIDA, 2008). No texto citado acima 

ALMEIDA vem descrever também os conceitos em torno das temáticas: terras de preto, 

terras de santo, terras dos índios, terras de herança, terras soltas ou abertas. Estes 

seguimentos representam modos classificatórios feitos pelos próprios agentes sociais 

imergidos no processo de autodefinição do grupo. Estes grupos são marcados principalmente 

pelo modo com o qual se relaciona com a terra, conhecidos por sistema de uso comum. 

Segundo Almeida, “com vistas a uma primeira tentativa de apreender o significado da 

expressão “terra de santo” (ALMEIDA, 2008, p. 148)”, poderíamos deter à atenção nos 

processos desencadeados no Maranhão a partir da segunda metade do século XIX de 

abandono ou entrega aos moradores de extensas áreas pertencentes às ordens religiosas 

dentre as quais estariam às ordens dos jesuítas, das carmelitas e mercedários diante das 

situações de crises do sistema agrário no Maranhão. A partir do estabelecimento de relações 

consolidadas com os santos considerados padroeiros das antigas fazendas pertencentes às 

ordens religiosas “foram sendo adotadas denominações próprias que recobriam seus limites 

e lhe conferiam unidade territorial” (ALMEIDA, 2008, p. 149). E que posteriores aos 

abandonos passam a consolidar relações diretas com os santos. O processo de doação das 

terras que fundamentam as regras de apropriação do território pelos agentes sociais estão 

acionados pelos mesmos enquanto explicação de apropriação do território que divergem das 

lógicas dominantes de pensar os territórios voltados para as lógicas do mercado de terras e 

da propriedade privada, principalmente na vigência da Lei 2.979/69 também conhecida 

como “Lei de Terras Sarney” revogada em maio de 86 pela Lei 4.225. Nos antigos marcos 

deixados pela Ordem do Carmo, a área total correspondia a 57.000 hectares de terras. Dentre 

estas, registra Pereira Júnior (2013) em seu trabalho de pesquisa, a perda de cerca de 2.000 

hectares devido à intrusão do território promovida por ações de cartórios, fazendeiros que 

antes mesmo da década de 60 já haviam iniciado o processo de intrusamento dessas terras. 

As representações que os agentes sociais constroem dos seus espaços sagrados, os 

cerimoniais dos festejos realizados, apontam para um modelo de territorialidades que embora 

esteja vinculado diretamente com uma santa especifica, a saber, santa Tereza considerada 

pelos moradores como a dona legitima das terras, isso não impossibilita uma comunicação 

entre os mais diversos festejos ocorrentes no território étnico de Itamatatiua. A construção 

de modos de vida específicos, as relações estabelecidas em seus territórios, os mecanismos 

e as regras sociais, pertencentes a estes modos de vida, apontam para a produção e 

reconhecimento destas outras maneiras de construir o real articuladas pelos agentes sociais 

das comunidades estudas. Para a compreensão das relações existentes entre a territorialidade 

e a religiosidade em Itamatatiua e Mocajituba II foi fundamental a compreensão das redes 

sociais estabelecidas em torno de santa Teresa, considerada a dona das terras assim com as 

relações estabelecidas com São Benedito que, na comunidade. Ao que foi possível perceber 

a partir dos trabalhos de campo, a territorialidade que perpassa as comunidades do território 

estudado é consolidada a partir de intensas relações estabelecidas entre os agentes sociais, 

as relações entre estes, os santos e os recursos naturais. A territorialidade assim, interligada 

diretamente as relações referentes à religiosidade dos agentes sociais, funciona como 

descreve Almeida (2008) como fator de identificação, defesa e força (ALMEIDA, 2008, p. 

133) referente à coletividade. A maneira de classificar e de perceber seus territórios contém 

um saber que na interação com as demais comunidades ou mesmo com a sociedade mais 

ampla, especificam e demarcam suas fronteiras sociais exteriorizando o sentimento de 

pertencimento étnico. Isto se aplica na classificação feita pelo grupo entre daqueles 

considerados como de dentro e aqueles considerados como de fora. No entanto, é por meio 

destas interações que os laços de pertencimento a um determinado grupo se intensificam. 
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Nestes aspectos, podemos refletir que os laços de coesão social inerente a regularização dos 

modos específicos das vivências destas comunidades estudas não estão dissociados das 

relações estabelecidas entre a territorialidade e a religiosidade que estes grupos mantêm 

como modelos de fortalecimento de suas identidades. 

 

Palavras-chave: Saberes. São Benedito. Territorialidade. 
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A destruição de elementos naturais como a água, as matas, o solo, as rochas foi e ainda é um 

fator estrutural para a produção capitalista imediatista e desigual do espaço geográfico. Este 

processo evidencia nas alterações ocorridas, principalmente pós década de 50. A sub-bacia 

hidrográfica em análise encontra-se localizada na Mesorregião Oeste maranhense e 

Microrregião de Imperatriz, envolvendo os municípios de Imperatriz, João Lisboa e 

Cidelândia. Foram identificados 8 (oito) povoados que compõem a sub-bacia, fazendo parte 

da grande bacia do Araguaia/Tocantins, sendo seu afluente à margem direita, localizada na 

Pré-Amazônia maranhense (figura1). 

 

 
Figura 1: Localização da área de pesquisa. 
 
As bacias e sub-bacias funcionam como unidade sócio-ambientais e desempenham papeis 

importantes nos moldes da ocupação territorial, cada uma dentro das suas necessidades, pois 

são caracterizadas como facilitadoras das atividades desenvolvidas pela sociedade local e 

regional. As bacias como planejamento e gestão territorial visam prevenir os impactos 

negativos decorrentes da apropriação humana, dos recursos usados para suas necessidades 

básicas e de insumos de uso imediato como água, energia, materiais e alimentos entre outras. 

A atual experiência de realizar pesquisa voltada às questões ambientais de bacias 

hidrográficas, com fundamentação teórica subsidiada pela geoecologia das paisagens nos 

traz uma nova e desafiadora agenda de pesquisa. O trabalho foi estruturado com as seguintes 

etapas elementares: Revisão Bibliográfica, inventario diagnóstico e prognóstico. A revisão 

bibliográfica constituiu nos estudos dos conceitos de paisagens, geosssistema, geoecologia 

da paisagem, e bacia hidrográfica. Na busca de identificar as relações entre paradigma 

integrador aplicado a uma leitura geoecológica da paisagem, no sentido de caracterizar a 

sub-bacia do riacho Barra Grande. Salientou-se também a bacia hidrográfica, como unidade 

de estudo e a paisagem enquanto categoria de análise e a geoecologia da paisagem. Usou-se 

as obras de planejamento ambiental e áreas de estudo de bacias hidrográficas. Para atingir 
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os objetivos utilizaram-se as concepções de Mateo Rodriguez (1994) e Santos (2012). As 

principais fontes de informações foram obtidas nos órgãos como: IBGE, SEADE, IPEA, 

ITESP, INCRA e CNM. Com as informações obtidas na pesquisa permitiram as seguintes 

considerações: A rede de drenagem é constituída por drenagem que variam de 1° a 5° ordem; 

As Formações Geologicas identificadas são: Codó, Itapecuru, Superficial Aluvial e Tércio-

Quaternário; Os solos em geral apresentam fertilidade média, os principais são: Argissolo 

Vermelho, Amarelo, Argissolo, Gleissolo, Latossolo Amarelo, Latossolo, Neossolos e 

Plintossolos; As feições geomorfológicas são: Depressão de Imperatriz, Morros, Patamares 

Interfluviais, Planície Fluvial e Topos de Serras. A Depressão é um dos fatores de Imperatriz 

por ter pouca ventilação natural; O Uso e Ocupação predominante na sub-bacia são: Cerrado, 

Pastagem e Pastagem com Babaçu (figura 2). 

 
Figura 2: Uso e Ocupação da sub-bacia do Riacho Barra Grande. 

 

Portanto, na área pesquisada estabeleceu cinco Unidades Geoambientais, que expressam a 

síntese das informações levantadas. As Unidades estabelecidas foram: Murajuba, Planície 

Fluvial, Alto Barra Grande e Água Azul (figura 3). Unidade Geoambiental de Murajuba 

– Formada, principalmente, por formarmação Itapecuru, constituído por solos do tipo: 

Latossolo Amarelo, Latossolo e Argissolo Vermelho Amarelo, a feição geomorfológica 

predominante é a Depressão de Imperatriz. Nesta unidade existem poucas manchas e/ou 

fragmentos vegetais, pois predomina a presença de pastagem e pastagem com babaçu. 

Unidade Geoambiental da Planície Fluvial - Formada principalmente, por formações 

Codó e Superficial Aluvial, constituído por solos do tipo: Gleissolos, Latossolo Amarelo, 

Plintossolo, Latossolo; as feições geomorfológicas predominantes são a Planície Fluvial e a 

Depressão de Imperatriz. Nesta unidade existem poucas manchas e/ou fragmentos vegetais, 

pois predomina a presença de pastagem e pastagem com babaçu. Unidade Geoambiental 

do Alto Barra Grande – A formação Geológica predominante é a Formação Tércio-

Quaternário, constituído por solos do tipo: Latossolos, Neossolos e Plintossolos; as feições 

geomorfológicas predominantes são a Patamares Interfluviais e Topos de Serras. Nesta 

unidade predomina a presença de vegetação (Cerrado) e o uso predominante é o cultivo de 

pasto (pecuária). Unidade Geoambiental de Água Azul - A formação Geológica 

predominante é a Formação Itapecuru, constituído por solos do tipo: Neossolos, Argissolo 

Vermelho Amarelo e Latossolo; a feição geomorfológica predominante é a Depressão de 

Imperatriz. 
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Figura 3: Unidades Geoambientais da sub-bacia do Riacho Barra Grande. 

 

Nesta unidade foi identificada varias manchas de cobertura vegetal (Cerrado) e o uso 

predominante é o cultivo de pasto. Com as informações obtidas na pesquisa permite as 

seguites considerações: A rede de drenagem é constituída por drenagem que variam de 1° a 

5° ordem; As Formações Geologicas identificadas são: Codó, Itapecuru, Superficial Aluvial 

e Tércio-Quaternário; Os solos em geral apresentam fertilidade média, os principais são: 

Argissolo Vermelho Amarelo, Argissolo, Gleissolo, Latossolo Amarelo, Latossolo, 

Neossolos e Plintossolos; As feições geomorfológicas são: Depressão de Imperatriz, Morros, 

Patamares Interfluviais, Planície Fluvial e Topos de Serras. A Depressão é um dos fatores 

de Imperatriz ter pouca ventilação natural; O Uso e Ocupação predominante na área 

pesquisada são: Cerrado, Pastagem com Babaçu e Pastos; Os municípios que compõem a 

sub-bacia do Riacho Barra Grande apresentam baixos indicadores socioeconômicos; As 

Unidades Ambientais estabelecidas foram: Murajuba, Planície Fluvial, Alto Barra Grande e 

Água Azul. Ressalta-se que os resultados expresa informações pertinente à escala de 

1:130.000. Almeja-se, portanto, que esta pesquisa possa vim contribuir com os gestores dos 

três municípios que compõem a sub-bacia do Riacho Barra Grande.  

 

Palavras-chave: Sub-bacia. Ambiental. Geoecologia da Paisagem. 
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A pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica do Bacanga, que possui uma área de 95,18 

Km² e localiza-se na porção centro - noroeste da Ilha do Maranhão, situada no município de 

São Luís. Esta pesquisa teve como objetivo maior analisar a situação das áreas com 

movimentos de massa na bacia hidrográfica do Bacanga através da geração de um banco de 

dados georreferenciados, da identificação das características geoambientais da área e dos 

tipos de movimentos de massa que ocorrem na bacia em questão; além de realizar o 

mapeamento das áreas que apresentam movimentos de massa na bacia hidrográfica do 

Bacanga. Neste sentido, fez-se uma descrição dos fenômenos de erosão dos solos e 

movimentos de massa partindo de suas principais características e diferenças, bem como um 

breve histórico a respeito dos estudos relacionados a movimentos de massa e a classificação 

destes fenômenos conforme alguns autores, além de uma pequena discussão a respeito dos 

desastres relacionados aos fenômenos supracitados ressaltando a importância das 

características geoambientais a fim de se entender como estas se relacionam com os 

fenômenos estudados. Adotou-se os procedimentos técnico-operacionais da pesquisa 

quantitativa alicerçados em Minayo (2000) e para o alcance dos objetivos, foram executados 

os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico e cartográfico, organização do 

ambiente de trabalho, realização de trabalhos de campo, elaboração de ficha de campo, 

análise das propriedades físicas dos solos e testes de infiltração baseados na proposta de Hills 

(1970), atualização dos mapas de geologia, hipsometria e clinográfico, análise e 

interpretação de imagem de satélite, identificação das características geoambientais da área 

de estudo através dos mapas de solos, drenagem, pluviometria e uso e cobertura do solo 

elaborados por Morais (2014) e adaptados para esta pesquisa, o mapa de unidades de relevo 

elaborado por Bezerra (2011) e adaptado também neste trabalho e elaboração dos mapas de 

curvatura vertical e horizontal das vertentes e de áreas com ocorrência de movimentos de 

massa na área de estudo. Levando em consideração que a população da Ilha do Maranhão 

no ano de 2000 era de 1.070.688 e que no ano de 2010 este número subiu para 1.309.330 

habitantes (IMESC, 2009; IBGE, 2012, citados por SILVA, 2012), acredita-se que houve 

um aumento populacional na área objeto de estudo. Este aumento verificado a partir de 

trabalho de campo e da imagem de satélite está intensificando a degradação ambiental, 

devido ao uso inadequado do solo, o que gera grandes alterações socioambientais. Como 

resultado foram identificadas e mapeadas 3 (três) áreas com ocorrência de movimentos de 

massa na bacia hidrográfica do Bacanga (Figura 1), sendo que 1(uma) está situada no bairro 

Salinas do Sacavém (área I) e 2 (duas) estão localizadas no bairro Vila Embratel (áreas II e 

III). Segundo a análise das propriedades físicas dos solos, a área I, é a que apresenta maior 
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suscetibilidade a ocorrência de movimentos de massa. Analisando a granulometria e o teste 

de infiltração realizado nas três áreas tem-se a encosta da Salinas do Sacavém com uma 

grande concentração de areia média, fina e muito fina, enquanto as outras áreas apresentam 

uma distribuição mais igualitária dos agregados (Figura 2). Segundo a literatura 

geomorfologia as frações de areia e silte são pouco resistentes aos agentes exógenos como 

o vento e a água tornando-os mais suscetíveis a erosão e deslocamentos. Em relação à 

infiltração nestas localidades, segundo o gráfico da figura 3 tem-se uma maior infiltração na 

área I na Vila Embratel, a área II na Vila Embratel é a que apresenta menor capacidade de 

infiltração e consequentemente maior escoamento superficial. Na Salinas do Sacavém, tem-

se em média 650 ml infiltrados em um minuto e meio aproximadamente.  Considerando os 

dados levantados em laboratório, os trabalhos de campo realizados e as entrevistas com a 

população da área, pode-se perceber que a bacia do rio Bacanga apresenta algumas 

características geoambientais favoráveis à ocorrência dos problemas estudados e as 

propriedades físicas dos solos demonstram que estas são áreas suscetíveis a estes eventos, 

fatores estes que associados ao uso inadequado do solo, que tem sido o fator deflagrador 

destes problemas, favorecem a ocorrência de movimentos de massa. Constatou-se também 

que as formas de vertentes predominantes na bacia não favorecem a ocorrência desses 

fenômenos. Concluiu-se que nas três áreas mapeadas com ocorrência de movimentos de 

massa ocorrem os fenômenos supracitados, e que pessoas têm sido atingidas, com perdas 

materiais significativas e até mesmo ocorrência de óbitos.  

 

 
Figura 1: Mapa da localização das áreas com ocorrência de movimentos de massa na bacia 

hidrográfica do Bacanga 
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Figura 2: Análise granulométrica das três áreas com ocorrência de movimentos de massa 

na bacia hidrográfica do Bacanga. 

 

 

 

Figura 3: Taxa de infiltração das três áreas com ocorrencia de movimentos de massa na 

bacia hidrográfica do Bacanga. 
 

Palavras-chave: Movimentos de Massa. Bacia Hidrográfica do Bacanga.Ilha do 

Maranhão. 
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AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE URBANA NA ÁREA DO COROADINHO. 
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Orientadora: HermeneilceWasti Aires Pereira CUNHA. 
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A área geográfica analisada trata-se de uma ocupação irregular situada na porção sudoeste 

da Ilha do Maranhão, pertencente à cidade de São Luís. Segundo o COROADINHO EM 

FOCO (2011), a área correspondente ao bairro do Coroadinho, começou a ser ocupada em 

março de 1977, por pessoas desprovidas de condições socioeconômicas que vieram do 

interior do Estado em busca de melhores condições de vida. Baseado nesta perspectiva, este 

trabalho visa apresentação dos resultados adquiridos durantes as etapas da pesquisa 

intitulada de: “As condições de acessibilidade urbana na área do Coroadinho”, remetendo 

a descrição da evolução das características infra-estruturais e paisagísticas da área de estudo, 

além de descrever os principais problemas de acessibilidade enfrentados pelos moradores do 

Coroadinho, em especial as pessoas com deficiência física. Para a execução desta etapa da 

pesquisa fez-se o levantamento da documentação científica acerca do referido assunto, 

juntamente com a leitura dos textos jornalísticos publicados pela imprensa local acerca da 

evolução das condições em que se apresenta a acessibilidade na área em questão, a real 

intenção sobre a manutenção e suas consequências no desenvolvimento das atividades 

citadinas das pessoas com a mobilidade reduzida pertencente ao bairro - polo (TEIXEIRA, 

2007). Devido à constante necessidade de identificar e propor soluções para amenizar as 

problemáticas estruturais relacionadas à acessibilidade ofertada aos habitantes do bairro, 

cuja sua análise foca-se para a utilização de tais condições pelas pessoas com deficiência 

física. No bairro do Coroadinho reside uma parcela da população de São Luís que possuem 

baixa renda, por ser um local carente de auxilio público. O polo do Coroadinho atualmente 

constitui-se na quarta maior ocupação irregular do Brasil (IBGE, 2010), e corresponde em 

um dos bairros mais populosos da cidade de São Luís, mesmo após a sua legalização, não 

houve melhorias significativas para a redução das más condições de acessibilidade, o qual 

diante desta situação, as pessoas mais afetadas são as pessoas com deficiência física e que 

necessitam desenvolver suas atividades como qualquer outro habitante e possuem o direito 

de desfrutar do espaço independente do grau de sua mobilidade. Verificou - se durante a 

pesquisa a dificuldade de circulação de pessoas com deficiência física no Coroadinho. 

Evidenciou-se a fragmentação do espaço urbano de São Luís, tal fragmentação é resultado 

de um processo histórico, que se perpetua desde a ocupação da área na década de 70, até os 

dias de hoje, conforme as figuras abaixo: 
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Figura 1. Bairro do Coroadinho:(A) Fragmento de uma matéria de um jornal local, o qual 

se refere à legalização das terras que foram ocupadas de maneira irregular; (B) Calçada 

quebrada e com materiais de construção; (C) Avenida Amália Saldanha durante precipitação 

intensa.  
 

Pode- se perceber que mesmo após a legalização das terras, a população residente no polo 

do Coroadinho, ainda sofre com a discrepância existente entre a cidade de direito e a cidade 

de fato (CUNHA, 2010). A estrutura geomorfológica da área de estudo contribui 

indiretamente para a apresentação das condições que colaboram para a falta de acessibilidade 

em vários pontos do polo; as formas de relevo predominante no local é colinoso (SILVA, 

2012), variando de pouco a muito inclinadas, com a presença de encostas, algumas em 

avançado processo denudacional agravando a locomoção das pessoas com deficiência física 

que fazem uso de cadeira de rodas ou muletas por conta das ladeiras, sem contar com os 

obstáculos presentes nas calçadas e no asfaltamento. No período chuvoso, a situação de 

inacessibilidade no local se agrava por conta da fragilidade das edificações construídas em 

terrenos inadequados, e das inundações presentes nas áreas que outrora se constituíam em 

planície de maré drenada pelo Rio das Bicas, um dos afluentes do Rio Bacanga (COSTA, 

2009 Apud CUNHA, 2010).  Na tentativa de amenizar os transtornos da falta de mobilidade 

causados pelas inundações durante o período chuvoso, a prefeitura de São Luís, vem 

realizando o aprofundamento da drenagem do rio das Bicas a fim de amenizar os problemas 

causados pelas inundações nesse período, notando- se assim uma tímida melhoria na 

infraestrutura e acessibilidade do bairro, (SÃO LUÍS, 2014). Os mesmos órgãos também 

entregaram a Unidade Mista do Coroadinho, reformada e adaptada às necessidades dos 

deficientes físicos proporcionando maior acessibilidade à saúde. Durante o período de 

pesquisa pode-se perceber que não houve qualquer melhoria significativa voltada à 

acessibilidade das pessoas com deficiência física no bairro do Coroadinho como resposta à 

necessidade das classes dominantes em manter esses cidadãos na condição de 

marginalização social para perpetuar a estrutura vigente. As melhorias da problemática 

estudada se dão graças à organização dos moradores os quais lutam por melhores condições 

de vida através da articulação de manifestações públicas e reuniões, ganhando destaque 

regional pela atuação. Trata-se de uma população que atua ativamente no desenvolvimento 

das funções sociais exercidas por e pela sua cidade, partindo do pressuposto que devem ter 

condições de se locomover com maior independência pelo seu espaço geográfico. Tal 

A B C 

http://2.bp.blogspot.com/-E2el8MCXagk/U4qEJcXoZ_I/AAAAAAAAISE/BjWTEwBdrv8/s1600/digitalizar2.jpg
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mantimento da articulação dos moradores irá contribuir para a melhoria da acessibilidade e 

a reafirmação da identidade desses sujeitos enquanto cidadãos necessários ao crescimento 

socioeconômico de forma justa e livre de estigmas. 
 

Palavras-chave: Acessibilidade. Espaço. Coroadinho. 
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A erosão é produto da interação de forças ativas como as características da chuva, 

declividade e comprimento do terreno e a capacidade de absorver água do solo e as forças 

passivas, constituídas pela resistência do solo à abrasão da água, bem como, pela densidade 

da cobertura vegetal (BERTONI & LOMBARDI NETO, 2010).Objetivou-se nesta  pesquisa 

a análise da dinâmica e evolução dos processos erosivos acelerados no município de São 

Luís, considerando os processos e agentes morfodinâmicos responsáveis pelo início e 

desenvolvimento das feições erosivas, como o escoamento superficial concentrado, os 

elevados índices pluviométricos. Os resultados do monitoramento foram realizados de 

acordo com a proposta de Guerra (1996), utilizando estacas colocadas ao redor das 

cabeceiras das voçorocas; trena para fazer as mensurações das distâncias até a borda da 

feição erosiva e bússola de geólogo (tipo de Brunton) para obtenção da orientação das 

medidas. As taxas de infiltração foram de acordo com os procedimentos apresentados por 

Hills (1970), nas voçorocas selecionadas denominadas de Vila Industrial, Torres e 

CEPROMAR. As estacas utilizadas na etapa de monitoramento foram distribuídas nas 

cabeceiras mais ativas, estas possuem 40 cm de altura e em média 5,5 cm de largura, sendo 

produzidas de madeira, devido ao baixo custo de sua aquisição e pela facilidade de 

instalação, ao total foram instaladas 9 estacas nas voçorocas identificadas na área de estudo. 

O trabalho de monitoramento teve início dia 05 de janeiro 2015 nas voçorocas Vila Industrial 

e 06 de janeiro de 2015 nas voçorocas Torres e CEPROMAR em uma segunda visita 

realizada dia 27 de março de 2015, e por último no dia 13 de junho de 2015, essa técnica 

resultou na produção de uma tabela que demonstra os avanços em alguns pontos das erosões 

estudadas (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

175 

 

Tabela 1: Resultado do monitoramento das áreas degradadas por erosão 

Estacas Pontos Torres CEPROMAR Vila Industrial II 

1 

A  73 cm 65 cm Sem avanços 

B  1,77 m 45 cm Sem avanços 

C  2,56 m 30 cm 3 cm 

D  10 cm Não houve ponto   Não houve ponto 

2 

A  * 10 cm Sem avanços 

B  * 2 cm Sem avanços 

C  * 45 cm Sem avanços 

3 

A  1,28 m 29 cm 1, 22 cm 

B  2 cm 9 cm Sem avanços 

C  60 cm 45 cm Sem avanços 

*houve avanço, porém, perda da estaca. 

 

Os testes de infiltração foram realizados utilizando o infiltrômetro de Hills (1970), adaptado 

por Guerra (1996). Diante dos experimentos chegou-se a resultados que expressam 

diferenças entre as voçorocas Torres, CEPROMAR e a Vila Industrial II. De acordo com o 

gráfico da figura 1, é possível observar que a voçoroca Torres possui um menor índice de 

infiltração chegando à 157 ml e seu volume infiltrado atingindo 13973 ml. Os resultados de 

infiltração, bem como as visitas de campo, indicam ausência ou incipiente cobertura vegetal 

no solo, implicando na presença de crostas, que se formam através do processo de 

compactação em função do splash reduzindo consequentemente a infiltração. As maiores 

taxas de infiltração foram detectadas nas voçorocas do CEPROMAR com 463, 15 ml e 

volume infiltrado de 19318,85 ml (figura 2), enquanto na Vila Industrial com uma taxa de 

infiltração de 463,15 ml e volume infiltrado de 19672,1 ml (figura 3) apesar de não ser uma 

margem muito grande entre as erosões estudadas, nessas voçorocas a taxa de infiltração é 

maior e por isso outros fatores podem ter influenciado na formação dessa erosão, além da 

infiltração. Os resultados demostra que a infiltração é um dos fatores que favorece para 

ocorrência de erosão em solo. 

 

 
Figura 1: Taxa de Infiltração Voçoroca Torres (06/01/15) 
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Figura 2: Taxa de Infiltração Voçoroca CEPROMAR (06/01/15). 

 

 

 

Figura 3: Taxa de Infiltração Voçoroca Vila Industrial II (05/01/15). 

 

 

Palavras-chave: Processos erosivos. Monitoramento. Município de São Luís. 
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O estudo dos ambientes naturais confere maior abrangência no sentido de alcançar maior 

conhecimento referente à dinâmica de formação física, geológica, geomorfológica, entre 

outras, de determinada área ou local. Assim, a proposta de estudar um dos principais 

componentes da estrutura geomorfológica presente no Estado do Maranhão se torna um 

grande passo para o estabelecimento de um perfil físico e ambiental maranhense. A base de 

todo este estudo está na verificação e análise das características geológicas, 

geomorfológicas, etc. do local visitado.  Para a realização deste trabalho, a primeira atividade 

se estabelece a partir da consulta à bibliografia apropriada em relação às práticas 

relacionadas à espeleologia, que é a “ciência que estuda a topografia e as formas subterrâneas 

existentes. [...] É a ciência que estuda a natureza, a origem e a formação das cavernas, bem 

como sua fauna e flora.” (GUERRA E GUERRA, p. 245-246). Com as bases e o referencial 

teórico estabelecidos, torna-se possível a visita ao local de estudo. Inicialmente, o local 

proposto para este projeto é a Região Central do Maranhão, que “possui áreas de planalto 

suavemente ondulado, com altitudes variando de 200 a 300 metros e as planícies suavemente 

onduladas abaixo de 200 m de altitude, em áreas de formação sedimentar com a presença de 

morro testemunho e colinas de variados tamanhos” (CORREIA FILHO, 2011, p. 17-19). As 

principais formações geológicas desta região são a Formação Codó e a Formação Itapecuru 

(CORREIA FILHO, 2011). No entanto, devido à problemas quanto à organização do 

trabalho de campo junto aos colaboradores locais, além da falta de dados mais precisos das 

cavidades locais dentro do prazo estabelecido, dificultou a realização do trabalho e a 

consequente apresentação dos resultados neste resumo, fazendo com que os resultados aqui 

apresentados sejam relativos à visita realizada ao município de Tasso Fragoso, na Região 

Sul Maranhense. Este município está localizado próximo ao município de Balsas e se 

notabiliza pelas diversas chapadas e mesas, cercadas por vegetação e mata fechada, 

dificultando o acesso a estes locais, o que confere maior importância para esses ambientes, 

que também guardam registros paleontológicos em sítios arqueológicos, importantes 

elementos não apenas para a Geografia, assim como para a história, a paleontologia, etc. 

Outra característica destas cavidades e outras feições geomorfológicas de Tasso Fragoso 

estão nas diferentes altitudes que estes podem ser encontrados ao longo das chapadas, 

podendo variar entre 350 m a 500 m, enquanto em áreas de baixada esta altitude varia em 

torno de 214 m a 300m (CASTRO, 2011), fatores que, aliados à fragilidade das rochas pouco 

consolidadas ou inconsolidadas, originam as cavidades, os abrigos e tocas ali existentes. 

Após a etapa de referencial teórico e estudo bibliográfico, é iniciada a fase de visita aos 

locais de estudo, onde não apenas as cavidades são analisadas, mas como as áreas próximas 

também são verificadas, para ampliarem o entendimento da dinâmica natural do local. Na 

etapa de coleta dos dados, houve a adaptação das atividades, tendo em vista as diretrizes 

estabelecidas pela British Cave Ressearch Association (BCRA) para melhorar a precisão e 
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o detalhamento de um mapa. Os principais aspectos utilizados são: o alinhamento da 

poligonal, que possui níveis variando de 1 até 6, equivalente à precisão da medição 

acompanhado de levantamento magnético; e os subníveis referentes ao detalhamento dos 

condutos variam de A até D, correspondentes à forma de registro destes detalhes 

(MAGALHÃES E LINHARES, 1997). A coleta de dados foi feita a partir do uso dos 

seguintes equipamentos: Clinômetro usado na obtenção da declividade do local, Trena de 

Corpo Aberto e Bússola para a realização das medições nas cavidades, GPS para a obtenção 

da localização exata do local e suas coordenadas, além do Formulário de Topografia, onde 

são registradas todas as informações coletadas com os equipamentos anteriores no local de 

estudo. Em seguida, foram realizadas as etapas referentes à coleta de dados, com os seguintes 

equipamentos ilustrados pelas figuras 1 A e B  a seguir. 

  

  
Figura 1: (A) Utilização de Trena de Corpo Aberto em trabalho de campo; (B) Clinômetro 

na coleta de dados, à direita. 

Fonte - PONTES, J. L. S., 2014. 

 

Em números gerais, foram encontrados em Tasso Fragoso em torno de 25 cavidades, que 

foram devidamente topografadas e estão divididas em: fendas, grutas, abrigos, tocas e sítios, 

dependendo da extensão e da altura na entrada, permitindo ou não a entrada onde estão os 

registros históricos. Algumas das cavidades são: Toca do Rapel (Figura 2A) e a Caverna do 

Guilherme (Figura 2B), ilustradas a seguir.  

 

                                                                         
Figura 2: (A) Toca do Rapel; (B) Caverna do Guilherme, à direita. 

Fonte: PONTES, J. L. S., 2014. 

A B 

A B 
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Todos estes procedimentos são realizados com a intenção de ter como resultado uma análise 

geral dos ambientes em que as cavidades estão situadas, levando em conta os aspectos 

geológicos, geomorfológicos, bioespeleológicos, além da elaboração de mapas topográficos 

e cadastro das cavidades encontradas junto à SBE (Sociedade Brasileira de Espeleologia) e 

da apresentação dos resultados aqui apresentados, em futuros eventos científicos. 

 

Palavras-chave: Espeleologia. Sítios arqueológicos. Tasso Fragoso. 
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ENCONTROS E DESENCONTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E 

AMBIENTAL NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL À REFORMA 

AGRÁRIA EXTRATIVISTA LEITE. 
 

Orientando: Samuel de Jesus Oliveira MACIEL – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando em Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: José Sampaio de Mattos JUNIOR. 

Profª Drª do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Estudar as políticas públicas dentro dos Assentamentos Rurais da Reforma Agrária no 

Maranhão tem sido uma tarefa desafiadora, pois compreender o processo histórico, a 

organização social no meio rural, a Questão Agrária e os problemas fundiários, leva o 

pesquisador a uma gama de discussões, tais como, até que ponto houve regularização 

fundiária, em quais circunstancias os Projetos de Assentamento foram criados, a importância 

dos movimentos sociais e organizações associativas neste processo. Ao observar a formação 

dos Assentamentos no Maranhão, podem-se conhecer, um pouco mais, as histórias de lutas 

no campo e a própria formação do Estado do Maranhão com suas diversidades culturais 

(MATTOS JUNIOR, 2010, p.25) e analisar as descontinuidades das políticas públicas e a 

permanência dos processos produtivos. A consolidação dos Assentamentos Rurais da 

Reforma Agrária no Estado do Maranhão se deu por um processo longo de lutas e conflitos 

no campo. Deste modo é importante se remeter ao processo histórico e os aspectos 

geográficos deste estado para compreensão da atual configuração do meio rural. O estado do 

Maranhão a partir de meados do século XX tem sido um receptáculo de investimento de 

grandes projetos de desenvolvimento econômicos. Segundo Barros (2011), estes projetos 

chegam a ter uma contribuição significativa para o equilíbrio da balança comercial, porém 

esse equilíbrio não tem possibilitado a igualdade de distribuição de renda tão necessária pra 

melhoria da qualidade de vida das populações que aqui vivem. Sendo assim é importante se 

compreender de que maneira este desenvolvimento acontece em todo estado e quais fatores 

históricos contribuíram para este desenvolvimento desigual. Segundo Cabral (1992) A 

conquista e ocupação do Maranhão iniciou-se tardiamente em relação às outras regiões da 

colônia, entretanto o maranhão sempre esteve presente nas preocupações expansionistas do 

Estado Português. Esta corrente expansionista chamada de frente litorânea controlada 

diretamente por Portugal é o resquício dos primeiros moldes do que futuramente viria a ser 

o Estado do Maranhão, e parte das desigualdades sociais e desta dicotomia de interesses 

econômicos que este estado vive na atualidade, é consequência desta forma de dominação e 

apropriação do território. De forma teórica, Segundo Saquet (2007) o conceito de 

“Território” sempre esteve atrelado ao domínio e as relações de poder de acordo com as 

características de cada sociedade, envolvendo relações políticas, econômicas e culturais. 

Desta forma o Território passa a ser compreendido para além de abrigo, ou seja, como um 

receptáculo de investimentos econômicos feitos por pessoas. A partir destes pressupostos, 

observa-se que o processo de formação territorial do estado maranhense, assim como outros 

estados brasileiros, foi totalmente conflituoso, justamente por esta característica de 

dominação e apropriação do espaço. Deste modo é fácil evidenciar na atualidade estas 

diferenças sociais e conflitos fundiários no setor rural maranhense, herança desse processo 

histórico. Esta pesquisa pretende analisar o processo de assessoria técnica do Projeto de 

Assentamento Rural a Reforma Agraria Extrativista Leite, que apresenta no seu território 

370 famílias em uma área de 8.039,0000 ha no Município de Itapecuru Mirim – Ma. No 

primeiro momento faz-se uma discussão de algumas políticas públicas, da questão agrária 

do país, do território e do desenvolvimento territorial é em especial da ATES. Em seguida, 
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foi identificado dentro do assentamento, o programa de assessoria técnica, além do resgate 

do processo histórico da área de estudo. O Programa de ATES é de fundamental importância 

no desenvolvimento dos projetos de assentamento, uma vez que colabora com a 

transformação da realidade das famílias assentadas, fortalecendo o elo entre os assentados e 

o meio onde estão inseridos. Por esta razão, o trabalho da assistência técnica deve assumir 

como princípios, a promoção da igualdade entre trabalhadoras e trabalhadores rurais 

assentados, a utilização de métodos participativos, a adoção dos conceitos da agroecologia, 

a cooperação e a economia popular solidária, bem como a garantia da capacitação continuada 

dos assentados. Nesse contexto, se integram as iniciativas do INCRA, enquanto órgão 

executivo das políticas fundiárias e de Reforma Agrária, voltadas à implementação das ações 

de fomento e de assessoria técnica, social e ambiental às áreas ou aos projetos de 

assentamento em geral. Isso, segundo um contínuo processo de agregação de valores éticos, 

morais, culturais e tecnológicos, entre outros, orientados para um desenvolvimento local, 

regional e nacional pleno e equilibrado. Assim, a Diretoria de Desenvolvimento de Projetos 

de Assentamento apresenta o presente Manual Operacional de ATES, como instrumento de 

orientação e apoio às atividades, ordenando os diferentes elementos envolvidos no contexto 

proposto pela Política Nacional de Reforma Agrária. (Ates, 2008) O Território rural 

brasileiro é compreendido por conflitos e tensões, haja vista que por este processo de 

domínio e apropriação que ao longo dos anos levaram as questões fundiárias. Desta forma, 

o governo aos poucos é pressionado a tomar atitudes que solucionem, ou minimizem os 

conflitos por posse de terras, pois gradativamente as ligas e organizações dos trabalhadores 

rurais tomam proporções a níveis Nacionais. Com o fim do regime militar e a crise da 

“modernização conservadora” da agricultura, o debate da Reforma Agrária é retomado no 

Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), apresentado com a chegada da Nova 

República, em 1985 (DELGADO, 2005). A partir daí, vão surgindo as políticas de Reforma 

Agrária, com o intuito de redistribuir o morador e trabalhador rural no campo. No Brasil, de 

um modo geral, a distribuição das terras para o pequeno trabalhador rural não solucionou os 

conflitos de imediato, pois muitas áreas de terra entregues, não têm condições básicas para 

se plantar, e outras não existem uma infraestrutura produtiva. Não basta simplesmente 

entregar a terra na mão do agricultor, é importante dar as condições necessárias para o 

camponês produzir. As políticas públicas no Brasil vêm ganhando um avanço muito grande 

nos últimos anos, e está norteando o espaço agrário brasileiro. O Território do Vale do 

Itapecuru também está em processo de crescimento em relação à algumas políticas públicas 

desenvolvidas em seu território. No PA Padre Extrativista Leite observou o caso da ATES 

na qual fizemos algumas análises acerca da sua aplicabilidade. A assessoria técnica 

desenvolvida dentro dos PA foi identificada, mas foi preciso entender como aconteceu seu 

processo de articulação e sua aplicabilidade dentro do assentamento. Foram encontrados 

vários contrapontos dessa política no assentamento, primeiro é uma política que teve seu 

êxodo em um assentamento, e no outro nem o começo, foram realizadas capacitações, 

projetos e o acompanhamento para liberação do mesmo, mas alguns problemas como a falta 

de técnicos e a descontinuidade do programa foi observado pelos assentados dentro do 

Assentamento Dentro do território Vale do Itapecuru, analisamos várias políticas públicas, 

até mesmo o funcionamento do colegiado territorial em relação a tomadas de decisões sobre 

alguns projetos de desenvolvimento através do território. A rotatividade dos membros do 

Colegiado Territorial representa um entrave na continuação e no êxito dessa política de 

desenvolvimento territorial. Portanto, verificamos as contradições existentes dentro do 

Território vale do Itapecuru, através das análises dos assentados e dos membros do 

colegiado, mas a política de desenvolvimento territorial em curso precisa de mais força 

política de quem tem poder de decisão dos municípios que estão à frente, conhecer, entender 

e se comprometer em completar esse plano para que essa política de desenvolvimento vá em 
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frente. Além do compromisso do poder público, precisa - se também aumentar os segmentos 

da sociedade civil. O colegiado democratiza o processo, faz com que outras frentes tenham 

acesso a essa informação e possam participar para construção que o enriquece. Então, pode 

ser cedo para dizer se deu certo ou não essa política, sendo que ela está no caminho certo, 

pois, os resultados estão aparecendo, mesmo que sejam à passos lentos, essa é uma política 

que ainda está em andamento e os seus representantes trabalham para que chegue o mais 

rápido possível a todos, o desenvolvimento tão esperado. 
 

Palavras-chave: Politica Públicas. Assessoria Técnica. Questão Agrária. 
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O DOTE NA SOCIEDADE MARANHENSE: DECLÍNIO E NOVOS SÍMBOLOS. 

 

Orientanda: Andrea Francisca MACHADO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História – UEMA. 

 

Orientadora: Elizabeth Sousa ABRANTES. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia – UEMA 

 

A pesquisa “O Dote na Sociedade Maranhense: declínio e novos simbolismos” está 

relacionada ao projeto “De Mãos Abanando: o declínio das práticas dotais no Maranhão” 

(1830-1930), desenvolvido pela Profª. Dra. Elizabeth Sousa Abrantes. O dote foi uma prática 

social utilizada nas relações familiares por meio de arranjos matrimoniais, que visavam 

estabelecer alianças econômicas, políticas e sociais. No Brasil, o costume dotal teve um auge 

no período colonial, onde era visto como uma obrigação social, principalmente entre as 

famílias da elite. O dote era constituído por bens materiais que eram concedidos pelos pais 

da noiva, com o objetivo de proporcionar um amparo para a mulher ao se casar, porém, o 

dever de manter os bens trazidos pela esposa ficava como responsabilidade do marido. 

Porém, o dote não deve ser analisado apenas como uma ajuda financeira que a mulher recebia 

após se casar, o costume pode ser entendido como um meio das jovens desempenharem 

funções esperadas pela sociedade, tais como a de esposa e mãe. A pesquisa tem como 

objetivo identificar e analisar as mudanças socioeconômicas e culturais da sociedade 

maranhense no final do século XIX e inicio do século XX, que vieram a influenciar 

significativamente no declínio da prática dotal, além de apresentar as modificações no 

conceito do casamento, da família e da função social da mulher na sociedade. A metodologia 

utilizada na pesquisa consistiu em leituras teóricas e historiográficas, para proporcionar um 

melhor conhecimento da prática dotal na sociedade brasileira e maranhense do século XIX 

e inicio do século XX. Além disso, foram utilizadas fontes primárias, tais como: jornais, 

revistas, peças, contos, romances, testamentos, legislação, a exemplo do Código Civil de 

1916 referente ao regime dotal. Muitos desses acervos estão digitalizados e disponíveis nos 

sites da Biblioteca Nacional e da Biblioteca Pública Benedito Leite. Através desses 

documentos analisados, buscamos caracterizar as mudanças socioeconômicas e culturais da 

sociedade maranhense e como esses fatores influenciaram no declínio do costume dotal e 

sua reconfiguração. O costume do dote no decorrer do século XIX foi se reconfigurando e 

os recursos que antes eram destinados ao dote foram sendo limitados. A sociedade 

maranhense sofreu diversas transformações no século XIX, o que afetou os arranjos 

matrimoniais entre as famílias que viam no casamento a possibilidade de construir alianças 

voltadas para interesses econômicos e políticos. Esse declínio do costume do dote pode ser 

observado tanto nos testamentos, em que as doações ficaram menores ou sofreram 

modificações, como nos discursos literários e da imprensa, em que aparecem críticas aos 

chamados caçadores de dote. Com o declínio do dote, esse costume passou a ser reprovado 

por alguns segmentos sociais, que criticava os casamentos que só representavam um jogo de 

interesses, logo, a sociedade passou a idealizar cada vez mais o romantismo nos 

relacionamentos afetivos, como um fator que deveria ser levado em conta pelo casal. No 

jornal O Domingo, de 04 de fevereiro de 1872, na seção de avisos, encontramos uma notícia 

sobre o casamento de uma moça, em que a família buscava valorizar as qualidades femininas 

ditas aceitáveis pela sociedade, ressaltando que a moça tinha um excelente domínio do canto 

e do bordado, ou seja, prendas sociais e domésticas que valorizavam a jovem casadoira.  No 

jornal A Pacotilha, de 19 de dezembro de 1880, um anúncio também sobre uma noiva 

valorizava as prendas domésticas da jovem, com destaque para a afetividade que a mesma 

sentia pelo noivo, o que indica a valorização do amor romântico como incentivo para o 
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casamento. No jornal O Sorriso, de 22 de março de 1885, temos um anúncio que critica a 

idade jovem que as moças estavam casando, a matéria traz as estatísticas realizadas pela 

senhora Mademoiselle Lenormand, que passa a investigar à idade das mulheres da Província 

ao contrair matrimonio, ela nota que até os 23 anos de idade, o índice de casamento é 

relativamente elevado, porém, depois dos 24 anos, o número de matrimônios registrados foi 

diminuindo consideravelmente, isto é, nesse caso havia um incentivo por parte da sociedade 

que as jovens deveriam se manter puras e se possível casar mais cedo, pois desta forma 

teriam mais chance de conceber. Na peça O Dote (1907), de Artur Azevedo, notamos em 

diversos trechos as críticas ao costume do dote e também sobre os papéis sociais do casal. A 

jovem esposa, personagem da peça, é criticada por sua educação que não a preparou para ser 

uma boa esposa, dedicada e obediente, além de criticar o dote que recebera, visto como o 

culpado pelas crises conjugais do casal. No que se refere aos romances, podemos citar o livro 

Senhora de José de Alencar (1875) que critica a sociedade por utilizar o casamento como 

um meio para alcançar interesses políticos e melhores condições financeiras. A personagem 

Aurélia expressava sua decepção com a sociedade por valorizar a mulher apenas por seus 

dotes materiais e não por suas qualidades. A imprensa e a literatura tiveram um papel 

fundamental na desaprovação da sociedade sobre a prática dotal. No Maranhão, os jornais 

com anúncios e contos publicados, os romances literários faziam fervorosas criticas em 

relação a essas uniões que envolviam alianças  visando interesses puramente políticos e 

econômicos, além disso, com a literatura o amor romântico passou a ser disseminado. Com 

as mudanças sociais, maior urbanização, o crescimento do individualismo, novos espaços de 

sociabilidade que aproximavam mais os casais, os noivos passaram a ter um maior 

envolvimento para se conhecerem melhor, no entanto, a aprovação familiar ainda era muito 

importante e era levado em conta quando se tratava  das decisões finais acerca de contrair 

ou não a união matrimonial. Essas mudanças tiveram influência no costume do dote, que 

entrou em processo de declínio gradativamente no século XIX e desapareceu no século XX. 

De acordo com a historiadora Muriel Nazzari (2001), esse processo de desaparecimento está 

relacionado às transformações socioeconômicas que a sociedade brasileira estava 

vivenciando, entre elas o desenvolvimento de uma sociedade mais individualista, onde o 

capital e o mercado passaram a ser mais primordiais do que a tradição familiar. Nas últimas 

décadas do século XIX, o dote passou a ser associado à educação feminina, ou seja, os bens 

materiais já estavam deixando de ser o fator determinante para conseguir um  casamento, e 

nesse novo processo as mulheres deveriam dominar outros requisitos e levá-los para a união 

matrimonial, tais como: prendas domésticas, uma boa educação e um comportamento moral 

respeitado. Todavia, as mulheres não poderiam fugir do compromisso de se casarem, isto é, 

o casamento era observado como a maior realização que a mulher poderia alcançar, pois só 

desta forma iria adquirir a proteção, status e respeito de uma mulher casada perante a 

sociedade. Além disso, após o matrimônio a mulher poderia desempenhar de maneira 

legítima a função de mãe, esposa e dona de casa, papéis estes que a sociedade tanto 

incentivava. Porém, o casamento ao ser realizado, era importante que fosse entre pessoas da 

mesma classe social, muitas vezes devido à proximidade das famílias. Também pode ser 

observado que com o declínio da prática dotal, muitas mulheres que antes não poderiam se 

casar, devido a não possuírem bens materiais que pudessem levar para a sociedade conjugal, 

passaram a se unir em matrimônio sem esse obstáculo, isto é, com as mudanças culturais 

agora era de responsabilidade de o homem sustentar as despesas da casa com seus próprios 

recursos, pois no final do século XIX e início do século XX ainda não era bem vistas as 

mulheres das camadas médias e altas que trabalhavam, com exceção de algumas profissões 

consideradas femininas, como a de professora e de enfermeira. Essas profissões ditas 

femininas eram aceitas, pois se acreditava que nesses tipos de trabalhos as mulheres não 

corriam os riscos de perderem sua honra e respeito. No decorrer da pesquisa tivemos contato 
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com uma bibliografia diversa, que incluiu estudos sobre a sociedade maranhense e de outros 

estados, especialmente do norte e nordeste do Brasil. As fontes primárias possibilitaram 

conhecer os discursos que circulavam na maranhense, bem como algumas práticas sociais 

que apresentavam mudanças no costume dotal, a exemplo das doações nos testamentos, 

feitas pelos próprios noivos ou com valores pequenos e nem sempre de forma monetária. A 

pesquisa atingiu seu objetivo de compreender a prática dotal na sociedade maranhense no 

final do século XIX e inicio do século XX, com ênfase nas transformações socioeconômicas 

e culturais da sociedade e como essas mudanças influenciam diretamente no gradativo 

declínio desse costume, suas novas reconfigurações e simbolismos. 

 

Palavras-chave: Dote. Simbolismos. Declínio. 
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RELIGIÃO, CIDADANIA E MODELOS SOCIAIS: HOPLITAS E HERÓIS NA 

GRÉCIA ANTIGA. 

 

Orientanda: Helenice Cassia da Hora CARVALHO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em História, CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Livia Bomfim VIEIRA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Esta pesquisa se propõe a analisar o processo de construção do herói na Grécia Antiga. 

Consideramos que o herói homérico representou não apenas um modelo de guerreiro, mas 

influenciou de maneira direta a concepção de cidadania grega. Segundo Chartier (apud 

MARTINS, 2006, p.123), devemos considerar as representações antigas de acordo com as 

suas especificidades, não as modelando segundo a nossa própria “utensilagem mental”.  

Visto que a sociedade grega foi marcada pela oralidade, pelo “ver e pelo ouvir”, o uso das 

narrações míticas em conjunto com as representações imagéticas solidificaram lições que 

não poderiam ser aprendidas de outra forma. Desse modo, realizamos uma leitura histórica 

das epopeias Ilíada e Odisseia, paralelo a análise semiótica do conjunto imagético referente 

a caracterização do guerreiro na Antiguidade. Constatamos que a utilização da figura do 

herói mítico não se limitou ao âmbito religioso, pelo contrário, exerceu forte influência no 

que tange a coesão social grega. No período arcaico, onde a sociedade era organizada a partir 

da hierarquização social, a aristocracia evoca os heróis e reis do período micênico como 

forma de justificar a sua superioridade perante os demais cidadãos. De acordo com Finley 

(1990, p.109): “A ênfase em genealogias nas tradições posteriores, com cada ‘família’ nobre 

reivindicando um antepassado divino ou ‘heroico’, não deixa dúvidas quanto a tendência 

para uma aristocracia de ‘sangue’ exclusiva”. Embora o período clássico seja marcado pelo 

advento da pólis e pela presença do hoplita (soldado-cidadão), os poemas homéricos 

continuam exercendo grande influência quanto a constituição da paidéia grega. Ainda é 

esperado dos cidadãos atributos como coragem, honra, força, virilidade e honra (LESSA, 

2009, p.131). Entretanto, com a expansão gradativa do sentido de comunidade, o cidadão é 

estimulado a valorizar o coletivo. Ou seja, o hoplita não combate buscando a glória 

individual, tem como objetivo a defesa e, ou glória da sua pólis. Ao analisar os discursos 

referentes a construção do herói e do cidadão ateniense temos como objetivo não apenas 

identificar as permanências ocasionadas pelo uso continuo das narrativas míticas, mas 

sobretudo, compreender as relações existentes entre o herói/cidadão do período arcaico e o 

hoplita/cidadão do período clássico. No primeiro momento desta pesquisa realizamos o 

levantamento bibliográfico a respeito da literatura produzida acerca do guerreiro na Grécia 

Antiga, seguido da análise dos poemas homéricos Ilíada e Odisseia. Posteriormente, com o 

auxílio da semiótica, relacionaremos as hipóteses levantadas após o estudo da documentação 

textual com as representações imagéticas referentes a Antiguidade, principalmente as 

imagens que caracterizem a figura do herói. No segundo ano desta pesquisa realizaremos a 

comparação da análise das imagens referentes a Antiguidade com as fontes escritas. 

Entretanto, optamos por apresentar uma amostra do tipo de representação imagética com a 

qual trabalharemos Ou seja, não buscamos apenas dar sentido as imagens onde a literatura 

nos parece ser insuficiente, mas utilizar ambas paralelamente. Acreditamos que Homero 

imprimiu noções que lhe eram contemporâneas ao confeccionar as suas epopeias. Por 

exemplo, em uma série de passagens da Ilíada é mencionado a formação de falanges: “Que 

arme os crinitos Graios e as falanges” (Iliada, livro II, 8, p.55). Entretanto, tal formação 

militar só tornou-se possível após o aprimoramento das estratégias militares. Convém frisar 

que a figura do hoplita também não apresenta maiores consensos no âmbito acadêmico. No 
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entanto, após as análises realizadas acreditamos que as transformações técnicas que 

promoveram o aprimoramento da panóplia era comum a toda Grécia, mas o hoplita é fruto 

da configuração social e política própria da pólis no período clássico. De acordo com Jaeger 

(1994, p.62), Homero dever ser visto não apenas como um objeto clássico da História da 

Literatura, mas como o “primeiro e maior criador e modelador da humanidade grega”. 

Embora grande parte das representações imagéticas apresentem o guerreiro em batalha, o 

herói e o hoplita exerceram grande influência nos diversos âmbitos da sociedade grega. O 

herói durante o período arcaico representou o principal símbolo da aristocracia, para além 

de ser um modelo de guerreiro, era considerado um cidadão honrado, corajoso etc. Enquanto 

o hoplita redefine a concepção do que é ser cidadão em Atenas durante o período clássico. 

A figura 1 representa o confronto entre dois hoplitas, caracterizados principalmente pela 

utilização de lanças e escudos largos e pesados. O “outro”, segundo os gregos, passa a ser 

considerado não apenas como o indivíduo originário de outra pátria, mas o guerreiro anti-

hoplita (HARTOG, 1999, p.82).  

 

Figura 6: Ânfora ática de figuras negras. 530 a.C. Pintor Lysippide. Grécia. The 

Metropolitan Museum of Art, Nova Iorque. 
Fonte: The Metropolitan Museum of Art. Disponível em: <http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/56.171.14>. Acessado em: 03/08/2010. 

 

Portanto, percebemos que as narrativas míticas em associação a utilização das imagens 

icônicas, solidificaram o arcabouço moral e ético grego ao longo do período arcaico ao 

período clássico. A contínua valorização das características do herói ocorre a medida que as 

epopeias homéricas, Ilíada e Odisseia, participam de maneira direta na construção da 

paídéia grega. Deste modo, mesmo após as transformações sociais, econômicas e políticas, 

o cidadão e o soldado hoplita permanecem tendo como modelo o herói homérico. Todavia, 

com o advento da pólis, as virtudes que visem o coletivo serão incentivadas em detrimento 

da busca pela glória individual. 

 

Palavras-chave: Herói. Hoplita. Cidadania. 
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O POMBALISMO NA MUNICPALIDADE DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO: 

RUPTURAS E CONTINUIDADES. 

 

Orientanda: Jaciara Maria do Carmo NEVES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História – CECEN/DHG - UEMA. 

 

Orientadora: Helidacy Maria Muniz CORRÊA. 

Profª. Drª. do Departamento de História CECEN/UEMA. 

 

Essa pesquisa tem por intuito compreender os impactos das reformas ilustradas na 

municipalidade do Estado do Grão-Pará e Maranhão, especialmente em São Luís, a partir da 

lógica do Império português de integração do território e desenvolvimento do comércio. Para 

tanto, o estudo bibliográfico foi essencial para encaminhar as discussões acerca do alcance 

das reformas ilustradas na metrópole e no ultramar. Durante o reinado de Dom José I , 

Sebastião José de Carvalho e Melo ascendeu ao poder como ministro , exercendo seu 

governo de forma despótico. O estadista desenvolveu politicamente baseado nas ideias 

iluministas e, pretendia legitimar sua fundamentação absolutista, apartando as relações entre 

o poder civil e o poder eclesiástico (DIAS, apud. XAVIER; HESPANHA,1997.p.16), na 

tentativa de implantação de um processo de secularização e laicização do Estado. Entretanto, 

essa concepção tinha sentimento ambíguo ao iluminismo português, pois apesar da tentativa 

de afastar o clero das decisões estatais, a sociedade portuguesa manteve-se atrelada as 

concepções cristãos de governar. Outro aspecto a considerar na especificidade da ilustração 

portuguesa é o campo jurisdicional – o centro político administrativo – e os corpos políticos 

(DIAS, apud. XAVIER; HESPANHA, 1997.p.16), principalmente quanto à fiscalidade dos 

órgãos institucionais.  A racionalização da administração judicial deveria ser eficaz para 

manutenção da centralização política da Coroa portuguesa, por isso a fiscalização conteria 

os abusos cometidos pelos magistrados, visando o fortalecimento do poder real 

(SCHWARTZ, 1979.p.264-268). O objetivo geral desta pesquisa é compreender os impactos 

das reformas pombalinas na Câmara de São Luís do Maranhão, a fim de analisar a 

efetividade das medidas pombalinas entre a elite política de São Luís do Maranhão. A 

metodologia concentrou, inicialmente, no levantamento bibliográfico e seu consequente 

estudo, para melhor entendimento da política pombalina que abrangeram todo o Império 

português. Ainda realizei o mapeamento e a identificação dos temas os quais a política 

pombalina se relacionava presentes nos registros do catálogo do Arquivo Histórico 

Ultramarino (AHU). Durante esse período tive reuniões periódicas de orientação no grupo 

MAREGRAM com a profa. Helidacy Corrêa, onde discutimos os encaminhamentos da 

pesquisa com as devidas ponderações. Na pesquisa analisei a documentação de forma 

qualitativa dialogando com a literatura sobre as temáticas. Após me deter na documentação, 

separei 54 documentos que foram classificado e analisados. O critério adotado para 

nomeação das tipologias foi a identificação temática a qual a reforma fazia referência no 

documento, conforme demonstração seguinte: 
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Figura 1: Tipologias dos impactos das reformas pombalinas no Maranhão 1750-1770 

(Arquivo Histórico Ultrmarino - AHU-MA) 

A pesquisa revelou que as atividades sobre os quais a política pombalina no Maranhão mais 

incidiu foram, respectivamente, comercial, religiosa e mão de obra. Em relação à atividade 

comercial, a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão foi a que mais ocupou 

a governança local, com 59% do total de 54 documentos encontrados. A instalação da 

Companhia era desejada pelos habitantes da capitania antes de sua criação, em 

1755(SERRÃO, 1982.p.176). Para eles, essa era a forma de dinamizar a atividade mercantil 

nessas paragens, tendo em vista o potencial agrícola da região e a própria necessidade de 

promover a ocupação do espaço, em vista das ameaças dos outros estrangeiros (SERRÃO, 

1982. p.17). Assim, inserção dos produtos agrícolas dessa região ao mercado agroexportador 

se deu com o cultivo do arroz, cacau, madeira, couros, mas principalmente com a produção 

algodão que era exportado para as fábricas têxteis da Inglaterra (MOTTA, 2015.p.179-181). 

A criação da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, em 1759, também deveria intervir 

na dificuldade econômica da região , sobretudo com o aumento de fábricas de engenhos. A 

fundação de ambas as Companhias, apesar de atender à solicitação dos locais, como indica 

os documentos da época, representou para a Coroa uma tentativa de monopolizar o comércio 

ultramarino que posteriormente excluiria os negociantes locais e os estrangeiros (FALCON, 

2001.p.233), causando reações contrárias às Companhias. O segundo tema mais recorrente 

nas medidas pombalinas está relacionado à presença jesuítica no Estado bastante 

significativo no extremo norte. Assim, em 33% da documentação investigada, as Reformas 

pombalinas se relacionavam à Companhia de Jesus. As ações missionárias inaciana visavam 

a expansão do cristianismo entre a população indígena. Contudo, o controle temporal dos 

gentis servia também para realizar na terra, as atividades econômicas necessárias para a 

viabilização das ações missionárias da Companhia de Jesus. O conflito e, mais tarde a 

expulsão dos padres (CARVALHO, 2012.p.49-97), foi um dos maiores impactos da política 

pombalina no Maranhão. A documentação mostra que várias das possessões dos padres 

jesuítas passaram para o comando da Companhia Geral do Comércio. Mas, além da 

dimensão comercial houve outro impacto no campo educacional, pois com a saída dos 

jesuítas, o ensino também sofreu grande impacto, uma vez que eram eles os proprietárias das 

escolas locais. Também ressalto o processo de secularização pelo qual passava o Estado. 

Profundamente relacionada com a tipologia da Companhia de Jesus, liberdade dos índios 

motivou intensos debates e conflitos entre as elites locais e a efetivação da política pombalina 

no Maranhão. Em cerca de 8% dos documentos pesquisados encontrei algum tipo de 
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referência à utilização da mão de obra no Estado, seja, em relação às proibição da escravidão, 

seja diretamente reportando-se ao uso ilegal ou em defesa da liberdade indígena. Fica 

evidente a separação entre os interesses de particulares e os defendidos pelos eclesiásticos, 

bem como a posição da Coroa em manter sob o jugo religioso, a condução da “civilidade” e 

doutrinação dos gentis. Em contrapartida à liberdade dos índios foi instituído por decreto do 

Rei, a mão de obra escrava africana alinhada ao intenso tráfego ultramarino com a África, 

alinhando, definitivamente, o Maranhão aos quadros da economia mercantil atlântica. 

 

Palavras-chave: Ilustração. São Luís do Maranhão. Política. 
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EM BUSCA DE RIQUEZAS PARA O IMPÉRIO: A EXPEDIÇÃO DE VICENTE 

JORGE DIAS CABRAL. 
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Graduanda em História Licenciatura, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Cheche GALVES. 
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Colaboradores: Alan Kardec Gomes Pachêco FILHO – Prof do Departamento de História 

e Geografia, CECEN/UEMA; Samara RAMOS – Graduanda em História e Licenciatura, 

CECEN/UEMA; Wendy Dayane SANTOS- Graduanda em História e Licenciatura, 

CECEN/UEMA. 

 

O período caracterizado como Reformismo Ilustrado foi marcado por reformas 

desenvolvidas pelo governo português na elaboração do pensamento e de suas 

aplicabilidades. Em grande parte, essa tarefa ficou a cargo de luso-brasileiros, formados na 

Universidade de Coimbra (reformada em 1772), que foram contratados para desenvolverem 

trabalhos científicos, viajando pelos territórios coloniais portugueses da América e da África, 

trazendo a luz novas ideias para produção de obras que subsidiaram as chamadas expedições 

científicas. (PEREIRA; 2006, p. 7).  A historiografia portuguesa, por muito tempo, 

considerou o período mariano como retrógrado, visto como sinônimo de “anti-pombalino”. 

Para Fernando Novais (1970, p.9), é preciso atentar para o caráter de continuidade das 

reformas iniciadas por Pombal, nos permitindo entender as medidas e as intenções para o 

desenvolvimento da economia do Império. Um dos principais idealizadores dessas reformas 

foi Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que chega a Ministro da Marinha e Ultramar, 

substituindo Martinho de Melo e Castro depois de seu falecimento, em 7 de setembro de 

1796, na regência de D. João. Sousa Coutinho deu continuidade a política de ampliação do 

conhecimento, com as expedições cientificas, tema que nos interessa mais de perto. No 

Maranhão, contou com a ajuda do então Governador e Capitão-mor da capitania do 

Maranhão e Piauí, Dom Diogo de Sousa, que fomentou a expedição chefiada por Vicente 

Jorge Dias Cabral, brasileiro, que junto com o Vigário Joaquim José Pereira viajou pela 

capitania entre 1799 e 1803. A importância desse estudo está na compreensão sobre os 

naturalistas e a exploração do território colonial, baseado nas informações sobre a viagem 

de Cabral, que traz uma gama de informações contidas em suas memórias, ainda pouco 

estudadas, mas de grande valor para os estudos sobre a capitania do Maranhão e Piauí 

durante o período da Ilustração, dada sua riqueza para desenvolvimento da História da 

Ciência. Portanto, esse trabalho analisou a inserção da capitania do Maranhão nas diretrizes 

do Reformismo Ilustrado de Portugal, durante o ministério de D. Rodrigo Sousa Coutinho, 

com os objetivos de: (a) recuperar informações sobre a organização da expedição 

exploratória de Vicente Jorge Dias Cabral (1799-1801); (b) organizar os registros da referida 

expedição, inserindo-as nos quadros da política portuguesa. Para o cumprimento dos 

objetivos do Plano de Trabalho: sistematizei as informações sobre a expedição chefiada por 

Cabral; e transcrevi junto com outros membros do Núcleo de Estudos do Maranhão 

Oitocentista (NEMO), documentos do Arquivo Histórico Ultramarino referentes à 

organização da expedição de Vicente Jorge Dias Cabral, bem como os registros dos 

resultados dessa viagem, preservados pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Seção de 

Manuscritos. Nesses documentos, identifiquei algumas informações sobre os naturalistas e 

tentei sistematizar os dados sobre a referida expedição, descrevi quais riquezas os 

naturalistas pretendiam encontrar, e reuni elementos-chave da trajetória de Cabral como 
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naturalista. Vicente Jorge Dias Cabral, nascido em Tejuco, atual Diamantina, Minas Gerais, 

estudou na reformada Universidade de Coimbra, onde cursou Direito e Filosofia Natural, 

tornando-se bacharel e naturalista. Dias Cabral fez parte da segunda leva de luso-brasileiros 

coimbrãos mobilizada pela coroa portuguesa. Depois de formado, foi para São Luís do 

Maranhão e durante os dez meses que assim permaneceu, foi o encarregado do Horto 

Botânico da cidade. No final de 1799, foi enviado, junto com o padre Joaquim José Pereira, 

para explorar os sertões nordestinos em busca de salitre natural e da quina do Piauí. 

(BONATO, 2007, p. 28-36). Os naturalistas mais conhecidos que participaram de viagens 

filosóficas neste período foram: Alexandre Rodrigues Ferreira, que viajou entre 1783 e 1792 

pela bacia hidrográfica amazônica e pelo planalto de Mato Grosso; João da Silva Feijó, para 

Cabo Verde e Ceará; Hipólito da Costa, para os Estados Unidos, México, Canadá; Manuel 

Arruda Câmara, para Pernambuco e Ceará; Francisco José de Lacerda e Almeida, enviado à 

África com a missão de atravessar o continente, de Moçambique a Angola; e Vicente Jorge 

Dias Cabral, para o Maranhão e Piauí, à procura de salitre, potassa e da quina, casca de 

árvore que teria qualidade de um produto antifebril. Estudos vêm tratando esses viajantes 

como colonos-cientistas, que desenvolveram atividades em campo, exploraram as possíveis 

riquezas naturais para a medicina, agricultura e também contribuíram para produção de 

obras, além de trabalharem na cartografia dos locais por onde passaram. Esses naturalistas 

deveriam relacionar os locais de onde se poderia extrair o material, além de indicar os 

detalhes do processo. Por exemplo, para as fontes dos materiais nitrogenados, que dariam o 

salitre, utilizado nos processos de fabricação da pólvora, duas possibilidades foram 

apresentadas: 1) as salitreiras naturais, de cujas “terras” apenas se separava o salitre; 2) as 

salitreiras artificiais, onde se produziam as “terras” que dariam o salitre (FERRAZ, 2000, 

p.845-850). A preocupação que se tinha com a falta do salitre e do próprio sal, é explicada 

através da  apreensão que girava em torno da pouca eficiência da extração das salitreiras 

naturais nas cavernas, os métodos utilizados geravam muito desperdício, por isso a criação 

das nitreiras artificiais era defendida pelos viajantes. O padre Joaquim José Pereira, Vigário 

de Valença, relata dados importantes que nos ajudam a visualizar melhor como ocorria a 

exploração dessas riquezas. Analisando os roteiros, observamos que o lugar que encontraram 

o salitre pela primeira vez, estava localizado em serra perto de Oeiras, no Piauí. E o lugar 

em que nossos viajantes encontraram quantidade significativa de do nitro como era também 

chamando o salitre foi no Engenho de Brejo (AHU-MA, D. 9.555). Para desenvolver a 

expedição e torná-la “científica”, recorreram a outros estudos, utilizados para subsidiar seus 

apontamentos, demonstrando preocupação cientifica em seus métodos e propostas para a 

extração dos produtos naturais, ou seja, procuravam se apoiar nas teorias, em grande maioria 

de químicos, para garantir um bom embasamento para seus relatos e experiências. Durante 

a expedição foram solicitados por Vicente Jorge Dias Cabral e pelo Vigário Joaquim José 

Pereira, ao governador e Capitão-mor Dom Diogo de Sousa, livros que serviriam para 

subsidiar suas observações, como exemplo, as nomenclaturas de Lineu. Com base na 

documentação e nas referências bibliográficas, podemos inferir que esses métodos e as 

condições de como extrair os minerais eram preocupações permanentes e faziam parte da 

articulação entre os saberes que estavam sendo diretamente orientados pelo governador. A 

procura de salitre pelo Maranhão e Piauí e a descrição dos métodos e condições com que se 

deveria proceder sua extração, faziam parte dos trabalhos desses naturalistas, que enviavam 

seus escritos para o governador Dom Diogo de Sousa, que os remetia ao ministro Dom 

Rodrigo de Sousa Coutinho (AHU-MA, D. 9.471). Em consonância com a política exercida 

pelo ministro D. Rodrigo de Souza Coutinho estavam, portanto, a participação dos 

governadores na organização das viagens de investigação das riquezas existentes nas 

capitanias. A análise documental ajuda ainda a compreender um aspecto importante da 

administração de Coutinho: a concepção de ciência em sua forma de governar. A 
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importância do conhecimento e exploração desses recursos naturais em prol dos objetivos 

do governo português, uma vez que os produtos naturais possuíam grande importância 

bélica, como o salitre, principal matéria-prima para produção de pólvora; a complexa 

conjuntura bélica do período, com as disputas entre França, Holanda e Inglaterra, exigia a 

autossuficiência na produção de pólvora de boa qualidade, considerada essencial à 

manutenção da soberania nacional portuguesa na Europa e nas colônias. No entanto, outros 

recursos naturais também podiam ser utilizados de diversas maneiras, como exemplo, a 

potassa, matéria-prima essencial para o branqueamento, além do vidro e do sabão, de tecidos, 

de papel, do açúcar e no preparo de medicamentos e tinturas (PEREIRA, 2014, p. 500). Por 

fim, nossos estudos sobre o reformismo ilustrado no Maranhão, entendido a partir da 

expedição de Vicente Jorge Dias Cabral, são de grande importância para valorização de seus 

trabalhos, cujos registros são fundamentais para a escrita de uma História da Ciência no 

mundo colonial. Mesmo ainda existindo algumas lacunas em relação a expedição e a 

trajetória de Dias Cabral, conseguimos visualizar que se tratavam de homens ilustrados à 

procura de riquezas para o Império. Não obstante, procuravam também incrementar a 

carreira como prestadores de serviço a Coroa. 

 

Palavras-chave: Reformismo Ilustrado. Circulação de Saberes. Expedições Científicas. 
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INTERESSES E POSTURAS DE JOVENS ESTUDANTES DE PAÇO DO LUMIAR, 

RAPOSA E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR FRENTE ÀS CIÊNCIAS: APLICAÇÃO DO 

ROSE – BRASIL. 

 

Orientanda: Elizama Conceição ROCHA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/ UEMA. 

 

Orientadora: Ligia THAICKA. 

Profª Drª do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Renata Martins LIMA – Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/ 

UEMA; Jessica Oliveira de SOUSA – Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/ UEMA. 

 

O crescente desenvolvimento da Ciência e Tecnologia proporcionam grandes conquistas à 

humanidade (PINHEIRO et al., 2007). O conhecimento sobre C&T da população brasileira 

é deficiente. Apesar de pesquisas recentes apontarem para o interesse nesse tema 

(MOREIRA, 2008). Os sistemas de avaliação são fundamentais para observar como as 

reformas estão avançando, e mais, corrigir os erros e acentuar os acertos. Também auxiliam 

na formulação de políticas públicas e programas que possam atender ás necessidades 

observadas (CASTRO, 2000). O ROSE consiste em um projeto de pesquisa comparativa 

internacional que busca ressaltar os fatores relevantes para os estudantes no aprendizado de 

ciência e tecnologia, tendo como objetivo saber as concepções dos alunos sobre o ensino de 

ciências (TOLENTINO-NETO, 2008). Neste sentido, objetivamos identificar o interesse que 

estudantes de nível médio de escolas públicas e privadas tem pela ciência e analisar o status 

do ensino em ciências em escolas de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. O 

questionário ROSE foi aplicado pela equipe executora em 11 escolas, 5 particular e 6 

públicas. Um total de 368 alunos respondeu o questionário, sendo em média 33 por escola. 

Realizou-se visitas às escolas e conversas com a direção escolar. Em seguida, os professores 

das mesmas receberam informações sobre a pesquisa e foram orientados quanto ao seu 

proceder. Posteriormente, apresentou-se o questionário para os alunos. O ROSE utiliza a 

escala de likert variando de 1 a 4 para obtenção das respostas. Os dados coletados foram 

tabulados e dispostos em gráficos preparados no Excel para análise das informações. Das 11 

escolas, 6 pertenciam à capital do Maranhão São Luís, dentre elas 4 privadas e 2 públicas, e 

5 à região metropolitana, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, com 4 públicas e 

1 particular.  O ROSE foi aplicado em 1 turma de cada escola, com exceção para o município 

de Raposa com 2 turmas, por não existir mais de uma escola pública e nenhuma particular. 

Em São José de Ribamar não há escolas privadas, logo o questionário foi aplicado em 2 

escolas públicas, buscando sempre o público de 15 anos encontrados no 1° ano do ensino 

médio. Existe um equilíbrio em relação ao gênero dos alunos, com destaque para o sexo 

feminino que é predominante para a maioria das escolas. A prevalência é para os jovens com 

15 anos, faixa etária considerada ideal para suprir os objetivos do instrumento. Há grande 

interesse em relação à saúde, corpo humano físico e espiritual, tecnologia e invenções e 

descobrimentos científicos. De acordo com Sjoberg e Schreiner (2005), os dados coletados 

no projeto ROSE possuem forte relação com o IDH, onde regiões de baixo índice apresentam 

mais interesse em ciência, pois veem nela esperança para o desenvolvimento do país e 

solução para os problemas enfrentados por eles. Já para as regiões com maior IDH a 

relevância desse tema não e tão proeminente. As escolas da região metropolitana (públicas 

e privadas) estão interessadas em “administrar um negócio”. Enquanto que as instituições 

privadas de São Luís se interessam em “Conhecer e pesquisar sobre as coisas”. A análise 

dos resultados permite afirmar que os alunos estão conscientes dos problemas ambientais e 
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dispostos a agirem por ele. É importante destacar a questão “O mundo natural é sagrado e 

devemos deixá-lo em paz” que obteve médias altas. Isso mostra que há uma aparente 

contradição, tendo em vista que os alunos que estão preocupados com o meio ambiente são 

os mesmos que dizem que ele deve ser deixado em paz, sem nenhuma atitude a tomar. As 

escolas da região metropolitana expressam maior interesse em cuidar do ambiente que as da 

capital, pelo fato de conviverem mais em lugares naturais melhor preservados. Escolas 

privadas de São Luís demonstraram gostar mais de ciências que as escolas públicas e a 

privada de Paço do Lumiar. Quanto à gostar de ciências, observou-se que as instituições 

públicas da região metropolitana expressaram maior desejo em ser cientista que as escolas 

de São Luís e a particular de Paço do Lumiar. Assim, o fato de gostar de ciências não desperta 

o desejo em ser um cientista. De forma mais geral, as escolas privadas predominaram com 

as maiores médias na questão “A ciência e a tecnologia beneficiam principalmente os países 

desenvolvidos”. As instituições de São Luís tiveram maiores médias nesta questão que as da 

região metropolitana. Com isso, verifica-se que embora na capital o acesso à informação seja 

maior, os alunos desta não estão concluindo adequadamente acerca deste tema. Os 

estudantes de instituições privadas desconfiam mais dos cientistas que alunos de escolas 

públicas. Verifica-se que os jovens maranhenses atribuem à C&T grande valor, expressos 

em desenvolvimento para o país, cura para doenças, melhores condições de trabalho e 

qualidade de vida. Tais resultados são corroborados por GOUW (2013). As diferenças entre 

escolas públicas e privadas não foram gritantes, mas significativas. Alunos de escolas 

privadas usufruem de melhores oportunidades em relação à educação e informação. Sentem 

menos interesse em relação à ciência e menos responsabilidade quanto ao meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Educação. Ciência e Tecnologia. ROSE. 
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O LICEU RIBAMARENSE E SEUS IMPACTOS NO MODELO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
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Na História da Educação Brasileira, o termo Liceu se referiu a uma série de Instituições 

escolares criadas no Brasil durante o Império e no início do século XX, simbolizando 

prestígio e constituindo-se em um diferencial por ser uma escola para poucos.  O ensino 

secundário tinha como objetivo oferecer uma formação aos filhos da elite brasileira. Essa 

vinculação entre a educação da elite e o ensino secundário no Brasil permaneceu durante 

todo o período Imperial e se expandiu, aproximadamente a partir de 1930. (BALASSIANO, 

2012). O ensino secundário liceal se constituiu como um nível de ensino que tinha sua 

“missão”, objetivos e currículo formativos, configurando-se um nível intermediário entre o 

ensino de primeiras letras e o nível superior. Por outro lado, esta modalidade de ensino 

denota uma particular identidade escolar, dados os regimes de acesso dos alunos e da 

formação dos seus professores que se diferenciava das demais instituições escolares. 

(HAIDAR,1972). Os primeiros quarenta anos de existência dos Liceus no Brasil foram 

marcados por dois períodos. O primeiro teve início com sua criação, em 1836, finalizando 

em 1873, com a publicação do Decreto Imperial nº 5.429, de 2 de outubro, quando o Liceu 

Provincial passa a ter exames válidos para os cursos superiores do país. O segundo vai de 

1873 até 1884, momento em que ocorreu o crescimento do número de alunos que se 

matricularam no Liceu, tornando, por conseguinte, uma instituição de referência, nas 

províncias. A importância da referida instituição se tornou ainda maior quando ocorreu a 

validação dos seus exames preparatórios. (GOUVÊA, 2008). O objetivo desta pesquisa foi 

conhecer e analisar os aspectos que impulsionaram a criação do Liceu Ribamarense, para o 

atendimento do ensino fundamental, o que diverge de todas as propostas dos antigos Liceus, 

cujo objetivo era o Ensino Secundário. A pesquisa se desenvolveu a partir da análise da 

literatura no tocante à criação dos Liceus, bem como a análise de documentos que tratam da 

criação do Liceu Ribamarense, além da pesquisa de campo com visitação à escola para 

conhecimento e análise da documentação de criação desta instituição, da efetivação da sua 

proposta e na observação no espaço da sala de aula nas turmas 8° e 9° ano para perceber a 

ação pedagógica dos professores de História nos aspectos teórico- metodológicos. O 

universo da pesquisa além dos professores envolveu também gestores e coordenadores. A 

coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários e de entrevistas com os 

sujeitos envolvidos na pesquisa. A Escola Municipal Liceu Ribamarense está situada no 

bairro Miritiua, na cidade de São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís- 

Maranhão. Foi idealizada pelo ex- prefeito Luís Fernando Silva e teve continuidade no 

governo do prefeito Gil Cutrim sendo inaugurada no dia 07 de Junho de 2008, construída, 

equipada e mantida com recursos próprios da prefeitura de São José de Ribamar, localizada 

na sede do município. É uma escola de rede pública municipal, sua missão é garantir a 

formação do cidadão num ambiente inovador onde as parcerias somadas ao respeito mútuo 

e dedicação ao trabalho garantem a realização e sucesso individuais dos seus alunos. Esta 

formação objetiva diminuir a exclusão social, ao favorecer as aptidões naturais, ao 

considerar que os seres humanos têm níveis variados das diversas inteligências (linguística, 

lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, intrapessoal e interpessoal); que precisam 

desenvolver competências e habilidades; resolver atividades do cotidiano; e explorar a 
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relação teoria e prática. Juntamente com a Escola Municipal Liceu Ribamarense II integra a 

primeira rede de ensino público em tempo integral do município e do Maranhão. Foi 

construída em um terreno de aproximadamente quatro mil metros quadrados, implantada e 

mantida com recursos da Prefeitura.  Trabalha com os níveis do ensino fundamental das 

séries iniciais e atende 314 alunos no Ensino Fundamental e 80 alunos na Educação Infantil. 

Cerca de 80% são beneficiários do programa de transferência de renda. Os pais dos alunos 

são, em sua maioria, agricultores familiares ou pescadores.   O conhecimento é organizado 

por disciplina, dentro da escola há desenvolvimento de projetos pedagógicos e o professor 

age a partir dos conhecimentos prévios dos alunos; ele aborda os conteúdos de acordo com 

a vivência do aluno, preocupando-se então com a construção dos conhecimentos. O 

planejamento das atividades é organizado pelo coordenador administrativo, a coordenadora 

pedagógica e a diretora em conjunto com os professores. A avaliação é processual, todos os 

dias os alunos são avaliados, através de atividades e da participação em sala, para que dessa 

forma, o professor possa acompanhar as dificuldades apresentadas no processo de 

aprendizagem do educando e repense sua prática. Com relação à frequência, os professores 

estão sempre acompanhando os alunos, assim como sua vivência e relacionamento com a 

família. A escola possui calendário das atividades e reuniões com os pais. Neste calendário 

constam eventos que ocorrem durante o ano e, segundo o professor, a escola busca estar 

sempre em parceria com a comunidade, participando e apoiando seus eventos. No 

relacionamento entre professores e alunos é notável a disposição dos alunos para a 

participação durante as aulas, assim como na realização das tarefas, disposição esta que é 

estimulada pelo professor. As intervenções do docente são ouvidas com atenção e 

valorizadas pelos alunos, assim com as dos alunos também são ouvidas e valorizadas pelos 

professores, sendo que a exposição da fala do docente é mais prolongada. O professor utiliza-

se em sala dos mais diversos tipos de atividades: escrita, desenhos, textos, músicas, leituras, 

brincadeiras, jogos, dentre outros. Estas atividades, geralmente, são realizadas pelos alunos 

em grupo, pois desta forma pode-se observar com mais facilidade a socialização do 

conhecimento entre eles e é perceptível a demonstração de aprendizagem significativa. Os 

conteúdos e informações são tratados com uma linguagem muito clara e estimulante, 

fazendo-se uso, também, de atividades lúdicas, que propõe movimentos diversificados, 

explorando os espaços de aprendizagem, utilizando-se a sala, quadro, TV, som DVD e outros 

recursos didáticos e tecnológicos. No que se refere à organização das ações dos professores, 

o planejamento é elaborado a partir das orientações contempladas no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola, de forma coletiva, e é a partir deste planejamento que são feitas 

orientações para professores, partindo da gestora e da coordenadora. A formulação do 

projeto pedagógico do Liceu envolve diferentes referenciais teóricos e metodológicos, 

inseridos em determinada conjuntura, que, ao serem apropriados, são ressignificados, 

promovendo a reorganização do trabalho educativo. O projeto político-pedagógico desta 

instituição delineia com clareza e objetividade a finalidade da formação discente como sendo 

a formação humana integral, a continuidade nos estudos superiores por meio da aprovação 

no vestibular ou do resultado do ENEM, a preparação para a cidadania e para o trabalho. Os 

objetivos de ensino são definidos e os conteúdos selecionados a partir das necessidades dos 

educandos. Segundo o professor de História, existe na escola um plano político pedagógico, 

que se expressa nas práticas educativas tendo como preocupação os educandos, que é 

continuamente avaliado. Todas as atividades são feitas na escola. Com isso, os alunos não 

levam tarefas para casa. Ao contrário de outros estabelecimentos de ensino integral, no Liceu 

Ribamarense as atividades são diversificadas durante o dia, ou seja, eles não estudam de 

manhã, por exemplo, e tem atividade extraclasse à tarde. Além disso, algumas disciplinas, 

como língua portuguesa e matemática, têm carga horária mais alta. Esta instituição nasceu 

como uma nova forma de organização institucional da educação ribamarense que foi se 
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estruturando ao longo dos seus primeiros anos e elaborando uma forma própria de “relação 

pedagógica” entre professores e alunos. A partir desse momento, os indivíduos que fazem 

parte desta nova forma organizacional passaram a obedecer às novas regras que foram 

socializadas para todos os agentes envolvidos no processo de organização do ensino. Essa 

forma de organização surgiu imbuída na lógica da substituição, ou seja, do modelo de 

educação que se tinha na maioria das escolas do município, com aulas que seguem o modo 

tradicional ao sistema informatizado, no qual os professores produzem seus próprios 

softwares educativos com o apoio do laboratório de informática para articulação dos 

conteúdos de ensino. Do ponto de vista do funcionamento do ensino, a criação deste Liceu 

implicou uma significativa transformação da prática anterior. Entretanto, do ponto de vista 

dos protagonistas que participam desse processo de mudança, não foi possível dispensar os 

recursos humanos já existentes, especialmente os professores. A escola criou diferentes 

formatos de avaliação da aprendizagem, possibilitando a análise das inteligências múltiplas 

desenvolvidas e das habilidades e competências adquiridas no decorrer do ano letivo. O 

Liceu Ribamarense, portanto, tem conseguido ressignificar as diretrizes emanadas pelo 

sistema e construir um projeto pedagógico singular que atende as expectativas e perspectivas 

de gestores, docentes e discentes. 

 

Palavras-chave: Ensino. Liceu Ribamarense. Prática docente.   
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PESQUISA DOCUMENTAL EM LIVROS DE MEDICINA DO SÉCULO XX: 

DISCURSOS SOBRE A PEDOFILIA E O/A PEDÓFILO/A PRODUZIDOS ENTRE 

AS DÉCADAS DE 1910 E 1950. 

 

Orientando: Marcos Eduardo Miranda SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando em Ciências Biológicas Licenciatura, CECEN/UEMA. 

 
 

Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA. 

Profº Drº. do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

A pedofilia, a despeito do que a Mídia tem apresentado, configura-se em um fenômeno 

multifacetado, complexo, entremeado por saberes de diferentes instâncias, posicionando-se 

na interface entre Biologia, Medicina, Direito e Cultura. Os termos “pedofilia” e “pedófilo” 

[‘pais’, ‘paidos’ (criança) + 'philos' (amigo)], tem sua origem no grego e, em seu sentido 

literal, significam “amar, gostar de crianças” e, “que gosta, ama crianças”, respectivamente 

(TAFARELLO, 2006). No entanto, devido à midiatização e consequente vulgarização do 

termo, hoje, ao se falar em pedofilia, a ideia de desejo sexual de um adulto por uma criança 

surge quase que instantaneamente. O discurso da pedofilia como fenômeno 

midiático/midiatizado vem se intensificando desde o final do século XIX e atualmente tem 

se tornado um fenômeno de especulação global/globalizada. Mas, foi a partir do início do 

século XX, com o desenvolvimento das teorias higienistas e eugenistas, que os olhares da 

sociedade voltaram-se para ela enquanto fenômeno patológico e jurídico. Por isso, buscou-

se compreender como os temas “pedofilia” e “pedófilo” eram apresentados em livros de 

Medicina do século XX. Além disso, a pesquisa também teve por objetivos: conhecer os 

discursos produzidos na atualidade sobre a pedofilia e o pedófilo a partir de sistemático 

levantamento bibliográfico veiculados em artigos, dissertações e teses; compreender os 

discursos médicos sobre a pedofilia e o pedófilo produzidos entre as décadas de 1910 e 1950; 

problematizar a pedofilia como um fenômeno sociocultural complexo que deve ser avaliado 

a partir de diferentes perspectivas e linhas de pensamento; problematizar os conceitos de 

pedagogia cultural e artefatos culturais na discussão do tema pedofilia. A pesquisa 

caracterizou-se como uma investigação qualitativa e fundamentou-se nos pressupostos 

teórico-metodológicos da pesquisa documental, dos estudos culturais, e da perspectiva 

foucaultiana de análise. A pesquisa documental foi utilizada para compreensão do(s) 

sentido(s) dos documentos médicos e textos sobre a pedofilia. Sá-Silva et al (2009) 

argumentam que o uso de documentos em pesquisas que investigam processos culturais deve 

ser estimulado porque podem revelar acontecimentos que ajudam a compreender situações 

socioculturais contemporâneas. Consubstanciando a Análise Documental, usamos também 

a Análise do Conteúdo na modalidade de Análise Temática, proposta por Bardin (1979) para 

auxiliar no processo de categorização do material. Foram analisadas nove obras catalogadas 

na Biblioteca Pública Benedito Leite. Não foram encontrados materiais referentes ao tema 

na Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Realizou-se análise do conteúdo das obras catalogadas a partir dos seguintes procedimentos: 

leitura flutuante, leitura em profundidade e categorização. Quatro categorias foram 

construídas: 1) “A ideia de Pedofilia”; 2) “A ideia de Pedófilo”; 3) “A ideia do ambiente 

como promotor da perversão” e 4) “Estratégias pedagógicas para conter a pedofilia”. Com 

base nas análises realizadas podemos perceber que os conceitos acerca da pedofilia e do 

pedófilo divulgados na atualidade têm mantido uma conexão tênue com os discursos do 

início do século XX até a década de 1950. No entanto, os discursos sobre ambos os conceitos 

ganharam outros sentidos e representações na atualidade. Isso se dá devido ao caráter 

contingente e construído das ideias sobre a pedofilia e o pedófilo na sociedade onde operam 
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artefatos culturais como a mídia, os livros, etc., sendo os mesmos amparados e estruturados 

a partir de ideias centralizadas no higienismo e eugenismo consubstanciadas pela Medicina 

e Direito. As categorizações que realizamos no material selecionado na Biblioteca Pública 

Benedito Leite nos leva a defender a tese de que os discursos sobre a pedofilia e o pedófilo 

impressas em livros de Medicina das décadas de 1910 a 1950 estão posicionadas em 

argumentos científicos biomédicos e jurídicos. Mas, mesmo tendo um arcabouço teórico 

sustentado pela eugenia e o pelo higienismo, as ideias sobre esse tema são em muitos 

momentos contraditórias, fluidas e complexas. Teorias da hereditariedade aparecem com 

muita força na caracterização e tipificação do sujeito caracterizado como pedófilo assim 

como a prática da pedofilia. O pedófilo é discursado como anormal, degenerado, doente, 

perverso. A pedofilia é caracterizada como uma prática repugnante, hedionda e patológica. 

O pedófilo vem sendo tipificado desde o início do século XX. Foi possível observar nas nove 

produções catalogadas na Biblioteca Benedito Leite que a ideia de pedófilo como sujeito 

patológico, produto das ideias científicas biomédicas – e em especial relacionadas aos 

discursos da genética e da hereditariedade – também está presente. A ideia de pedófilo-

monstro vem sendo atualizada desde o final do século XIX e início do XX. A monstruosidade 

do sujeito caracterizado como pedófilo atualmente é reproduzida em discursos midiáticos e 

jurídicos. No Relatório Final da CPI Federal da Pedofilia isso fica evidente. Além disso, a 

pesquisa demonstrou também que aliado à punição jurídico-penal, os artefatos culturais e 

dispositivos da época também operavam na regulação dos sujeitos, através de relações de 

poder-saber veiculadas em livros de Medicina desse período histórico. A ideia de ambiente 

como constituinte de um individuo pedófilo também foi percebida durante as análises. 

Hughes (2007) cita um estudo com 4000 irmãos de famílias diferentes em que ocorreram 

casos de pedofilia, onde percebeu-se que apenas aqueles que haviam sofrido abuso 

manifestavam o que o autor chama de “psychopathic symptoms characteristic of pedophiles” 

de (sintomas psicopatas característicos do pedófilo2). De fato, diversos autores sugerem que 

experiências sexuais abusivas na infância possam influenciar o individuo abusado a se tornar 

um pedófilo no futuro (BALTIERE, 2013; GOSLING, ABDO, 2011; QUINSEY, 2003; 

SANDERSON, 2005; SPIZIRRI, 2010). No entanto, existem aqueles que pensam de forma 

diferente, sugerindo que o ambiente, ou situações sofridas no passado não possuem relação 

direta com o fato de um individuo se tornar um pedófilo (MAGALHÃES et al, 2011; 

SALTER et al, 2003). Em suma, a pedofilia nesse período era vista principalmente como 

uma doença, e o pedófilo era, por consequência, um doente, um monstro, sobre o qual 

deveria operar discursos biomédicos e jurídicos visando a prevenção, tratamento e punição 

da pedofilia. As bibliotecas públicas de São Luís (MA) possuem poucas obras que datam da 

primeira metade do século XX, o que tem limitado a ampliação das análises do objeto de 

estudo em questão. 

 

Palavras-chave: Pedofilia. Medicina. Pesquisa documental. 
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MEMÓRIA E CIDADE: SÃO LUÍS RENITENTE EM LARGO DO DESTERRO DE 

JOSUÉ MONTELLO. 

 

Orientanda: Francisca Aylqui Cruz de PAIVA – Bolsista PIBIC/CNPq.  

Acadêmica do Curso de Letras Língua Portuguesa e Literaturas – CESTI/UEMA. 

 

Orientadora: Silvana Maria Pantoja dos SANTOS. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras do CESTI/UEMA. 

 

Nos espaços habitados situam-se a forte presença da memória urbana que se deixa entrever 

por entre os elementos da cidade, possibilitando a reflexão sobre o passado distante ou 

recente, sendo atribuído aos sujeitos que rememoram a responsabilidade de tornar a história 

e a cultura citadina mais evidente. Com tal processo, pode-se dizer que a apropriação de uma 

lembrança por meio da escrita é uma forma de continuação da memória, pois enquanto os 

sentimentos espiram, a prática da escrita permite que a recordação de outrora, mantenha viva 

a cultura e a tradição. O presente trabalho objetiva ressignificar a memória cultural da cidade 

de São Luís – MA, por meio do processo de rememoração do personagem Ramiro Taborda 

da obra Largo do Desterro de Josué Montello. Por meio das lembranças é possível a 

revivência da São Luís provinciana, sendo o largo do Desterro palco significativo de 

encenações. A pesquisa em questão é qualitativa, de cunho bibliográfico. Para analise da 

relação entre espaços e memória da cidade de São Luís na obra Largo do Desterro de Josué 

Montello, foi utilizado como referências os seguintes pressupostos teóricos: Elias José 

(2012), Lins (1976), Halbwachs (2006), Pesavento (2002), Santos (2013), Zumthor (1993), 

dentre outros que se fizerem necessários. A obra Largo do desterro (1981), de Josué 

Montello, traz o relato do cotidiano do personagem major Ramiro Taborda, morador de São 

Luis, que sobrevive a tudo e a todos (parentes e amigos) por várias gerações. O personagem 

acompanha a evolução dos automóveis, o avanço da moda - dos vestidos fechados ao biquíni 

- a chegada da energia elétrica, dentre outras inovações, sempre achando que já tinha visto 

tudo, mas a cada momento surgem novidades condizentes com a evolução própria dos 

tempos modernos. Taborda vive suas experiências diárias com a impressão de que a morte 

o esqueceu. ”Para lhe falar com franqueza, não sei por que cheguei a essa idade. Ou a morte 

me esqueceu, ou Deus não se lembrou de mim.” (MONTELLO, 1981, p.183). Sua única 

certeza é que sua larga experiência existencial de 152 anos é marcada por uma vida saudável 

e altamente lúcida, capaz de reconhecer a solidão em que se encontra, representando, assim, 

as consequências para aqueles que não acompanham a evolução dos tempos. Nesta obra a 

cidade se mostra em seus aspectos mais característicos que passam pelas impressões do 

personagem central e permitem-lhe alimentar afeições por determinados espaços que 

guardam histórias de vivências individuais: “Assim, os sujeitos embora compartilhem a 

mesma cidade, suas memórias guardam particularidades de lugares, cujos sentimentos 

somente a pessoa é capaz de exprimir.” (SANTOS, 2013, P. 80). Em nossas pesquisas foi 

dada relevância ao ato de rememorar, por meio dele o ser humano é capaz de fazer reflexões 

sobre sua vida em um tempo e em um espaço determinados. A memória, em época de rápidas 

transformações, possibilita ao homem a noção de pertencimento ao lugar e de se reconhecer 

como integrante de uma comunidade. Para esse entendimento, podemos compreender os 

espaços como um conjunto de indicações concretas ou abstratas que contribui para o 

fortalecimento dos vínculos coletivos. “A relação entre o homem e o espaço implica a 

compreensão do ser em direção ao que está fora dele, que por sua vez induz este lado exterior 

a se interiorizar num processo recíproco”. (SANTOS, 2013, p.125). Além dos 

desdobramentos em torno da compreensão sobre espaço social, uma definição muito 

importante para nossos estudos é o conceito de atmosfera que se pode entender como uma 
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sensação que permeia o texto narrativo, um tom emocional que se infiltra nos espaços. A 

designação de atmosfera ligada ao conceito de espaço não se confunde, pois a noção da 

primeira tende-se a conceber no estudo da ficção como uma manifestação do espaço, ou no 

mínimo como sua decorrência. Podendo muitas vezes considerar a atmosfera como uma 

sensação transmitida pelo espaço. Lins (1976, p. 77) assevera que o espaço é “o conjunto de 

processos conhecidos ou possíveis, destinados a provocar, na narrativa, a noção de um 

determinado ambiente”, enquanto “para aferição do espaço, levamos a nossa experiência do 

mundo; para ajuizar sobre ambientação, onde transparecem os recursos expressivos do autor, 

impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa”. Nesta obra a cidade se mostra em seus 

aspectos característicos que passam pelas impressões do narrador. Tais características 

permitem-lhe alimentar afeições por determinados espaços que guardam histórias de 

vivências individuais: “Assim, os sujeitos embora compartilhem a mesma cidade, suas 

memórias guardam particularidades de lugares, cujos sentimentos somente a pessoa é capaz 

de exprimir.” (SANTOS, 2013, P. 80). Tais sentimentos relacionam-se a sensações que os 

elementos urbanizados são capazes de suscitar no sujeito social. Para Maurice Halbwachs 

(1989) a memória individual existe sempre a partir de uma memória coletiva, haja vista que 

parte do pressuposto de que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo. 

Ele aponta que as lembranças podem a partir desta vivência em grupo ser reconstruídas ou 

simuladas. Os marcadores de referência na obra: largo, que dá título à obra, casa familiar, 

igrejas seculares, antigas ruas, dentre outros, são importantes para se pensar o modo como 

as sociabilidades são construídas; como os moradores do lugar depositam seus afetivos sobre 

os lugares, que acabam por contribuir para a consolidação da memória citadina. A 

modernidade tem contribuído para profundas mudanças de postura e de costumes. As 

mutações aceleradas constitutivas da modernidade provocam deslocamentos territoriais e 

sociais cada vez mais intensos, abalando a memória da cidade. Desse modo, em um contexto 

de rápidas e profundas transformações urbanísticas, econômicas e sociais, os antigos espaços 

são representativos de sociabilidades de um tempo marcado por estreitos laços de 

convivência.  Tais espaços são possíveis de perder sua funcionalidade, no entanto, carregam 

em suas fissuras marcas da história e de memória de seus habitantes. As análises permitiram 

verificar que na obra Largo do Desterro, por trás do patrimônio material, pulsa um 

patrimônio cultural que permite uma reconstrução da paisagem e do cotidiano da cidade. 

Essa verificação foi observada na relação que os personagens estabelecem com os espaços 

de vivências. Na obra, as cenas descritas, ao passarem pela ótica dos personagens são 

revestidas de sensações. Tais sensações justificam-se devido as vivências acarretarem 

particularidades que contribuem para a evocação de sentimentos no individuo. Pesavento 

(2002) afirma que “o que interessa a nós, quando pensamos o monumento como um traço 

de uma cidade, é a sua capacidade de provocar sentidos, vivências e valores.” 

(PESAVENTO, 2002, P.16). Além das sensações que o espaço suscitam, pudemos observar 

que a São Luís ambientada na obra ainda era iluminada por lampiões, esse fato contribui 

para a construção da memória da cidade. Os registros foram analisados na obra objeto da 

pesquisa, configurando-se como um espaço simbólico que faz possível sua interpretação 

num tempo histórico distante, situado no presente, por meio do personagem central da 

narrativa. O espaço urbano representa para o homem moderno uma parte fundamental de sua 

vida, uma série de sensações provocadas pela vida agitada e de rápidas mudanças são 

experimentadas. Com base nas análises empreendidas em torno da obra Largo do desterro 

de Josué Montello, constatamos que os espaços urbanos têm influência sobre a memória, de 

modo a constituir de fator importante para as relações sociais.Na obra em questão, por meio 

da seleção de imagens do urbano, Josué Montelo descreve a cidade de São Luis de forma 

peculiar, no instante em que faz a cartografia da cidade, trazendo à tona antigas ruas, largo, 

sobrados, ambientados em uma cidade ainda provinciana, fazendo com que haja relação 
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direta com a memória da cidade. Certificou-se que a narrativa em questão estimula a 

valorização e a preservação da memória da cidade, em meio a um contexto de extremas 

mudanças, de constantes mutabilidades provocadas por vestígios da aceleração da vida 

moderna, levando os indivíduos a buscar novas formas de interação. Por fim, considera-se 

relevante a pesquisa realizada em torno da obra largo do Desterro de Josué Montello, no 

que tange à ressignificação da memória citadina. Desse modo, a partir das analises, 

constatou-se que os espaços de vivências individuais, além de registrarem as marcas 

pessoais, tornam-se registros de histórias e memórias dos habitantes do lugar, logo, 

ressaltamos a importância dos espaços citadinos para a formação e consolidação do 

imaginário coletivo. Certificou-se que, em relação ao processo de globalização, os espaços 

citadinos sofrem intensas mudanças que levam os antigos espaços a preservar marcas de 

referências e de memórias históricas, influenciando aos sujeitos sociais a visualizarem a 

cidade sob novas perspectivas, produzindo novos significados. O estudo em questão 

possibilitou, ainda, a constatação de que a vida em sociedade está intimamente relacionada 

a espaços de referência: Largo, sobrados, ruas, praças, igrejas, todos são elementos que 

mesmo com o decurso tempol, permanecem presentes na memória coletiva. Da leitura sobre 

a vida longa e saudável do Major e da relação que desfrutava com o espaço de vivência, 

constatou-se que o espaço é capaz de evocar sentimentos e sensações, sentimento esse que 

influenciam na forma como os sujeitos vivenciam suas experiências com/no lugar. As 

rupturas dos espaços provocadas pela mudança em suas formas influenciam diretamente nas 

sensações. Dessa forma, os espaços citadinos ressaltados na obra, pelo olhar do Major, 

possibilitam ressignificar a tradição cultural da cidade. Os estudos mostraram que a 

modernidade contribui para o apagamento das referências do ser na cidade, o 

desaparecimento das formas urbanas antigas, no sentido de se transformarem em ruínas. Ou 

mesmo, aquelas que resistem ao tempo, não apresentam mais as mesmas funcionalidades, já 

que a modernidade exige que cedam lugar para formas modernas e imponentes, por isso a 

atmosfera de silêncio e esvaziamento é recorrente na obra. Podemos inferir que a morte de 

Taborda é também simbólica, no sentido de mostrar que o antigo é superado pelo novo, 

proposta difundida pela modernidade, assim como as formas urbanas antigas já não resistem 

às inovações advindas do processo de modernidade, Taborda precisa sair de cena para que 

gerações vindouras usufruam das inovações. Por fim, considera-se relevante a pesquisa 

realizada em torno da obra largo do Desterro de Josué Montello, no que tange à 

ressignificação da memória citadina. 

 

Palavras-chave: Literatura. Memória. Josué Montello. 

 

REFERÊNCIAS 

HALBWACS, Maurice. Memória individual. In: A memória Coletiva. São Paulo: Vértice, 

1989. 

JOSÉ, Elias. Memória, cultura e literatura: o prazer de ler e recriar o mundo. 1.ed. São 

Paulo, Paulus, 2012. 

LINS, Osmar. Lima Barreto e o espaço romanesco. São Paulo: Ática, 1976. 

MONTELLO, Largo do Desterro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. O imaginário da cidade: visões literárias do urbano- Paris, 

Rio de Janeiro, Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2002. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

210 

 

SANTOS, S. M. P. Literatura e memória entre os labirintos da cidade: representações na 

poética de Ferreira Gullar e H. Dobal. Tese (Doutorado em Teoria Literária). Centro de 

Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013. 

ZUMTHOR, Paul. Memória e comunidade. In: A letra e a voz: a literatura medieval. Trad. 

Amália Pinheiro. São Paulo: Cia das letras, 1993. 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

211 

 

A ORONÍMIA DA REGIÃO DE BALSAS. 

 

Orientanda: Geane Martins MENDES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Letras – CESBA/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Célia Dias de CASTRO  

Profª. Drª. do Departamento de Letras – CESBA/UEMA 

 

Este resumo visa apresentar parte da pesquisa acerca da Microtoponímia da Região de 

Balsas-MA: “Oronímia da Região de Balsas” que vem sendo desenvolvida desde agosto de 

2014. A escolha desse estudo deve-se às particularidades onomásticas da região sul do 

Maranhão. O estudo apresenta nomes de acidentes físicos como serras, montanhas, morros, 

descampados e afins, denominados em determinadas épocas por motivações específicas de 

seus denominadores que nos estimularam a mostrar os conhecimentos teóricos aplicados às 

investigações onomásticas dessa região. Os conhecimentos teóricos básicos para a pesquisa 

são a Onomástica, ciência que trata do estudo dos nomes próprios que aborda: gênero, forma 

morfológica e etimologia da palavra, dividindo-se principalmente em Toponímia, ciência 

que estuda os nomes dos lugares, voltando-se para várias divisões do conhecimento, dentre 

essas, a Oronímia, que é o estudo dos nomes de lugares menores, nesse caso, como citado 

anteriormente, montanhas, montes, colinas, maciços de montanhas e afins; e Antroponímia, 

em que esta dedica-se ao estudo dos nomes próprios de pessoas; e a Ecolinguística, ciência 

que estuda as relações entre língua e meio ambiente - meio ambiente social, mental e físico 

- ou seja, a Ecolinguística dedica-se a esses meio ambientes onde a língua está presente, 

frisando mais no ambiente físico, o território; e nas pessoas nele inseridas. O objetivo geral 

é investigar a oronímia da região de Balsas, os aspectos linguísticos desses nomes. Os 

objetivos específicos são: investigar os tipos de acidentes geográficos existentes na região; 

selecionar os orônimos; descrever suas relações com o meio ambiente denominado e a 

população habitadora desse espaço; identificar as motivações de suas denominações e 

classificá-las segundo o modelo de Dick (1990; 1992) e a proposta de Castro (2012). A 

princípio, fazemos um estudo dos materiais bibliográficos sobre Toponímia e Ecolinguística, 

com base principalmente em Castro (2012; 2013), Dick (1992), Sapir (1969), Menezes 

(2006), Nenoki do Couto (2014) e Couto (2007); seleção do corpus relacionado nas fontes 

de pesquisa, os quais constam dos municípios de Alto Parnaíba, Balsas, Carolina, Fortaleza 

dos Nogueiras, Mangabeiras, Nova Colinas, Riachão, São Félix de Balsas e Tasso Fragoso; 

pesquisa documental cartográfica na base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística: Mapa Municipal Estatístico de Balsas. Escala: 1:150,000. Distrito: 

210140005; categorização dos nomes conforme as taxionomias de Dick (1992), com a 

Classificação dos dados, organizados numa tabela com as seguintes colunas: orônimos, 

aglomerados físicos, classificação; preenchimento das fichas lexicográficas toponímicas, 

contendo os seguintes parâmetros de investigação: Município, Localização, Microtopônimo, 

AF (Acidente Físico), Taxionomia, Etimologia, Entrada Lexical, Estrutura Morfológica, 

Histórico, Informações Enciclopédicas, Contexto, Fonte, Pesquisador, Revisora, Data da 

coleta. Por fim, a escrita do Relatório Final, conforme o Cronograma de Atividades 

PIBIC/CNPq. O quadro classificatório denominado Sistema de Classificação Toponímica 

(classificações de Dick) possui os seguintes parâmetros de análise: Taxionomias de 

Natureza Física: Astrotopônimos: corpos celestes. Exemplo: Serra Torre da Lua; 

Cardinotopônimos: posições geográficas em geral, exemplo: Morrinho de Cima; 

cromotopônimos: escala cromática. Exemplo: Morro Vermelho; Dimensiotopônimos: 

dimensões dos acidentes geográficos. Exemplo: Serra do Campo Largo; Fitotopônimos: 

vegetais. Exemplo: Morro do Varjão; Geomorfotopônimos: formas topográficas. Exemplo: 
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Serrinha; Hidrotopônimos: acidentes hidrográficos em geral. Exemplo: Morro do Olho 

d’Aguinha; Litotopônimos: minerais. Exemplo: Serra do Ouro; Meteorotopônimos: 

fenômenos atmosféricos; Morfotopônimos: formas geométricas. Exemplo: Morro Redondo; 

Zootopônimos: animais. Exemplo: Morro do Elefante. B – Taxionomias de Natureza 

Antropocultural: Animotopônimos: vida psíquica e espiritual. Exemplo: Serra da Bela 

Vista; Antropotopônimos: nomes próprios individuais. Exemplo: Serra do Felipe; 

Axiotopônimos: títulos e dignidades, exemplo: Serra do Frade; Corotopônimos: cidades, 

países, estados, regiões. Exemplo: Serra do Riachão; Cronotopônimos: indicadores 

cronológicos. Exemplo: Fazenda Novo Mundo3; Ecotopônimos: habitação em geral. 

Exemplo: Serra do Castelo; Ergotopônimos: elementos da cultura material, exemplo: Morro 

do Garrafão; Etnotopônimos: elementos étnicos, exemplo: Serra da Harmênica; 

Dirrematopônimos: frases ou enunciados linguísticos, exemplo: Morro do Mata Sede; 

Hagiotopônimos (Hierotopônimo): nomes sagrados de santos ou santas/ Relacionados à 

religiosidade, exemplo: Serra de São Pedro; Hodotopônimos: comunicação urbana e 

cultural, exemplo: Serra da Estiva; Numerotopônimos: adjetivos numerais, exemplo: Morro 

Dois Irmãos; Poliotopônimos: vila, aldeia, cidade, povoação, arraial, exemplo: Morro da 

Aldeia; Sociotopônimos: Atividades profissionais, locais de trabalho e ponto de encontro de 

comunidade, exemplo: Serra do Rendeiro; Somatopônimos: Partes do corpo humano ou 

animal, exemplo: Morro do Couro de Gato.  

 

 

 
Representação das taxionomias dos orônimos estudados. 

Fonte: A autora 

 

Figura 1: Os 154 nomes próprios de aglomerados físicos, orônimos, foram analisados e 

categorizados nas seguintes taxionomias. 

 

                                                           
3 Fazenda Novo Mundo não é um orônimo 
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Com base no gráfico descrito, podemos perceber quais são as maiores recorrências com 

relação à classificação desses lugares, além de que os nomes dessas localidades possuem 

mais relação com as taxionomias de natureza física, principalmente os zootopônimos, com 

aspectos e nomes de animais, a exemplo: Morro do Elefante, Serra dos Veados, Serra dos 

Porcos. 

 

Palavras-chave: Língua. Orônimos. Região de Balsas. 
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A CRÔNICA DO COTIDIANO: HUMOR E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

Orientanda: Lívia Cristina Silva REIS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profa. Dra. do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

 

A língua, sob um prisma funcional, consiste em uma atividade interativo-social cujo produto 

resulta em um texto – escrito ou oral – que se adequa as demandas dos interlocutores e circula 

em suportes e gêneros diversificados. Nesse contexto, alguns livros didáticos (LDs) adotam 

os textos como objeto de ensino para que os discentes re/conheçam não apenas as marcas 

estruturais e linguísticas de cada gênero ou tipologia, mas apreendam os aspectos sociais, 

ideológicos e culturais neles implicados. (ANTUNES, 2009). Devido a sua versatilidade 

composicional, um dos gêneros de maior difusão nos LDs tem sido a crônica (BENDER; 

LAURITO, 1993), que, embora tenha sua origem vinculada ao folhetim europeu, constitui-

se como uma expressão cultural do Brasil (SILVEIRA, 2000), por ter incorporado 

características linguísticas e temáticas intrínsecas a realidade cotidiana brasileira, a qual é 

representada, amiúde, sob um viés cômico. Assim, esta pesquisa teve por objetivo geral 

contribuir com o ensino de leitura e produção textual em Língua Portuguesa, considerando 

as estratégias de construção do humor, a partir dos enunciados da crônica do cotidiano; e por 

objetivos específicos: a) verificar aspectos de conhecimentos enciclopédicos recorrentes nos 

enunciados das crônicas selecionadas; b) analisar as estratégias linguísticas utilizadas pelos 

cronistas para construir expectativa e romper com o esperado, produzindo-se mudança de 

humor; c) examinar, nos enunciados explícitos, os implícitos de identidade cultural e 

ideológica do brasileiro. Para tanto, recorre-se, sobretudo, à Linguística Textual (LT), que 

adota como objeto básico de estudo o texto, com base em suas condições de produção, 

recepção e compreensão (KOCH, 2004); e à Análise Crítica do Discurso (ACD), com 

vertente sociocognitiva, pautada na tríade analítica discurso/sociedade/cognição. O discurso 

consiste em uma prática social; a sociedade refere-se aos distintos grupos sociais nos quais 

os sujeitos compartilham perspectivas, objetivos e interesses; e a cognição implica processos 

e representações mentais constituídos como formas de conhecimentos adquiridos, definidos 

e alterados socialmente (SILVEIRA, 2000; VAN DIJK, 2000). O desenvolvimento do 

trabalho ocorreu mediante :a) encontros semanais com a orientadora; b) levantamento 

bibliográfico e leituras sobre o tema proposto; c) elaboração de resenhas críticas acerca dos 

referencias teóricos, sobretudo a ACD, a LT, os estudos concernentes ao ensino de Língua 

Portuguesa e os sentidos do humor; d) compilação de 5 (cinco) coletâneas de LDs, seleção 

de 2 (duas) destas, Português: língua e cultura e Português: linguagens – por estarem entre 

as dez aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), para serem utilizadas 

na rede pública de ensino no triênio 2015/2016/2017 –, para verificar as recorrências do 

gênero crônica nesses LDs; e) compilação de 13 (treze) crônicas de teor humorístico, de 

ambas coleções, para examinar os elementos intra/extralinguísticos capazes de suscitar o riso 

e representativos da identidade cultural e ideológica do brasileiro. Entende-se que o humor 

é produzido e expresso pela e na língua, a partir do repentino e inesperado desvelar de um 

defeito oculto da natureza física, moral e intelectual (BERGSON, 2007; PROPP, 1992). 

Dessa forma, apresenta-se, a seguir, a título de ilustração, análise de segmentos da crônica 

Cemitério virtual, de Humberto Werneck: 
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[...] a pessoa abre uma conta no Facebook, farta-se de acumular amigos, curtir, cutucar, comentar, 

compartilhar, toda aquela lambança social-virtual que nós conhecemos, até que um dia, desculpe tocar no 

assunto, estica as canelas. Na vida real, bem entendido. [...] O fato é que o Facebook vai aos poucos se 

coalhando de defuntos. Virou um cemitério virtual. 

É possível que você, depois de bater os olhos no título acima, tenha se mandado para leitura mais amena. 

Lamento. Mas [...]O assunto que tenho hoje é este, as almas penadas do Facebook. [...] 

Morreu, tá morrido? Não no Facebook. Fica lá, com aquela cara confiante de quem não ia morrer, fazendo 

planos para o churrasco a que não vai comparecer por motivo de falecimento. [...] Parece haver no Facebook 

um equivalente eletrônico do formol. 

[...] caiu na rede, caído ficará. [...]. Entrei, faz uns dois anos, porque estava lançando um livro (O Espalhador 

de passarinhos & Outras crônicas, à venda nas melhores livrarias) e queria divulgá-lo. Pensei assim: quem 

vê Face, vê book. Não é que funcionou? Só você não comprou ainda o seu exemplar. Agora suponha que 

eu, por fastio da literatura ou da espécie humana, queira cair fora. [...] minha insignificante pessoa seguirá 

sendo, na rede, após o fatal batimento de botas, algo como a mais indelével das tatuagens. 

[...] O item “em um relacionamento sério” (sou mais um relacionamento divertido) pode virar “em um 

relacionamento póstumo”. Vamos manter o cutucar, o compartilhar, o curtir. Mas que tal introduzirmos a 

opção “cremar”? 

Figura 1: Quadro com a Crônica Cemitério virtual 
Fonte: Dados extraídos e adaptados de FARACO, 2013. 

 

Na coletânea Português: língua e cultura, a crônica é entendida como um gênero mais 

próximo da experiência cotidiana dos alunos e que, por isso, pode atraí-los para a leitura e a 

escrita. Detectou-se a ocorrência do humor em 6 (seis) textos do gênero, em que os cronistas 

o utilizam como estratégia discursiva, desenvolvida mediante situações do dia a dia, 

inusitadas, para questionar/criticar/ridicularizá-las. A crônica em análise é situada, no LD da 

primeira série da coleção citada, como um texto do gênero escrito de modo “bem-humorado” 

sobre o aspecto da morte em uma rede social. O enunciador recorre ao fenômeno mórbido 

para gerar a comicidade, que se constitui como um recurso atenuante para a abordagem 

temática – no entanto, em virtude do tema, o humor pode ser categorizado como “negro”. 

Este constrói a partir de um “defeito” da natureza física (Cf. PROPP, 1992), uma vez que a 

morte consiste em um fenômeno irreversível e inevitável para as espécies viventes do mundo 

físico-natural. A representação da morte dá-se em torno de um meio de informação e 

comunicação contemporânea, a rede social Facebook – que é, no contexto atual, a de maior 

acesso no país. O tratamento dado pelo enunciador ao problema de pessoas falecidas com 

contas de acesso a essa rede virtual, remete a própria forma como este assunto é gerenciado 

em uma sociedade ocidental como a brasileira, na qual a finitude da vida é avaliada como 

um tema desagradável, tabu, que, quando citado, deve fazê-lo com seriedade. Mas, pelo 

perfil irreverente traçado, com frequência, sobre o brasileiro, a morte também recebe uma 

abordagem trocista pelo enunciador da crônica, inclusive com alusão a hábitos típicos de 

comemoração brasileira, apesar de se contrapor aos valores predominantes em um país 

norteado, sobretudo, pela religiosidade. O efeito de comicidade corresponde aos mecanismos 

interferência e transposição – o primeiro refere-se ao jogo verbal que confere aos enunciados 

significações distintas, superpostas; e o segundo trata do efeito criado ao se transpor o 

sentido literal de uma palavra/expressão para outro, em consonância com a proposta de 

Bergson (2007). A referência metafórica ao Facebook como «cemitério virtual» desencadeia 

uma série de associações semânticas envolvendo a palavra morte, especialmente por meio 

de relações e sinonímias estabelecidas com o uso de eufemismos, como «estica as canelas» 

ou «fatal batimento de botas». O tom de conversação utilizado pelo enunciador para se dirigir 

ao interlocutor/leitor também auxilia na manutenção do sentido cômico suscitado e gera uma 

maior aproximação e identificação entre ambos. A trama humorística dá-se, ainda, a partir 

da escolha lexical por expressões idiomáticas «deixar quieto, bater os olhos, se mandar, cair 

fora, bater as botas», gírias alusivas à interatividade virtual «cutucar, curtir, compartilhar, 

adicionar, comentar, caiu na rede» e desvios orto-gramaticais «Morreu, tá morrido?». Outro 
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recurso de derrisão, criado linguisticamente, é a paródia, por meio da qual há uma 

ressignificação verbal, como em «por motivo de falecimento», constituída com base em 

locuções relativas à norma social de recusa a um convite (“por motivo de...”); ou em «Pensei 

assim: quem vê Face, vê book», formada com base na expressão idiomática “quem vê cara, 

não vê coração” e na designação Facebook, com a qual o enunciador remete, mediante uma 

frase-tipo do discurso publicitário («Só você não comprou ainda o seu exemplar») à 

publicação de seu livro – levando-se o leitor a associar o termo «face» à própria rede social, 

enquanto veículo de divulgação, e «book» ao produto divulgado. Analogamente, o sentido 

da locução «em um relacionamento póstumo» satiriza o problema da morte e é superposto 

ao de «em um relacionamento sério», usual referenciar um status de relacionamento afetivo. 

É, sobretudo, pelos processos de parodia, eufemismo e neologismo («cremar»), a partir de 

uma palavra já existente e inserida em outro campo semântico/social/discursivo, que o 

enunciador consegue romper com a expectativa do interlocutor e, possivelmente, levá-lo ao 

riso. Diante dos resultados obtidos com as análises, constatou-se que a crônica pode 

proporcionar uma visão diversificada das possibilidades de uso da língua, já que sua 

composição consegue aliar tanto a modalidade oral quanto a escrita ao tratar sobre temas da 

vida cotidiana – neste caso, recorrendo-se ao humor para tanto. O humor permite estimular 

a criatividade, o interesse pela leitura, o aprendizado sobrea língua e a criticidade. Torna-se, 

mediante distintos mecanismos de deflagração de sentidos, uma via para instaurar a reflexão 

sobre o EU e o OUTRO e, por conseguinte, ampliar e alterar o modo de perceber e entender 

a realidade na qual o leitor/interlocutor está circunscrito. Logo, o trabalho didático com a 

crônica propicia uma abordagem multidisciplinar do ensino de Língua Portuguesa, pois o 

processamento do texto exige o acionamento de saberes prévios variados na atribuição de 

sentidos, ao mesmo tempo em que se adquirem novas informações. 

 

Palavras-chave: Discurso humorístico. Crônica do cotidiano. Ensino-aprendizagem.  
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Devido à sua grande capacidade de resistir esforços compressivos, o concreto se tornou parte 

fundamental dos mais variados projetos de engenharia e é hoje o elemento estrutural mais 

utilizado no mundo. Metha e Monteiro (1994) definem a resistência à compressão como a 

tensão exigida para romper o elemento de concreto trabalhado. Na construção civil, 

considera-se o concreto como o material mais adequado a resistir cargas de compressão. Sua 

resistência a tração, por sua vez, corresponde entre e 10% e 15% da resistência à compressão. 

Estas características são avaliadas através de ensaios realizados em corpos de prova, 

confeccionados a partir do mesmo concreto utilizado na estrutura trabalhada. Outro método 

utilizado para definir esses parâmetros é o rompimento de testemunhos extraídos da estrutura 

já construída, porém, tal extração causa descontinuidades na estrutura, criando riscos e 

possíveis danos. Como solução para a problemática da extração dos testemunhos, surgiram 

os ensaios não destrutivos, que visam avaliar determinadas características do concreto sem 

causar, como o nome sugere, danos ao elemento trabalhado. Ensaios não destrutivos têm 

sido utilizados por muitos anos no controle de qualidade do concreto nas construções. Tais 

testes são eficientes em determinar a uniformidade da qualidade do concreto ao longo da 

estrutura. Vários estudos têm sido conduzidos fim de desenvolver métodos de ensaios não 

destrutivos padronizados, que possam ser reproduzidos em qualquer tipo de concreto de 

forma eficaz. Entretanto, os resultados gerados por estes métodos sofrem diversas variações 

devido a parâmetros como o traço adotado, tipo de agregado, granulometria e umidade. A 

correlação entre os parâmetros encontrados a partir dos ensaios não destrutivos dos diversos 

elementos de concreto testados e suas reais propriedades, portanto, devem ser levadas em 

consideração apenas para o concreto em questão. Esta pesquisa tem como objetivo verificar 

a existência de relação entre os valores de resistência à compressão e a velocidade de 

propagação de ondas ultrassônicas, além da determinação de uma equação numérica de 

correlação entre os parâmetros analisados. Para que uma boa precisão nos resultados fosse 

obtida, optou-se pela confecção de 48 corpos de prova (CPs) de traços variados. Foram 

utilizados traços comumente utilizados dentro do universo da construção civil, visto que a 

NBR 8802 não prevê traço padrão para a realização do ensaio. Para que fosse obtida uma 

curva de correlação continua e dados homogêneos, optou-se pela variação desses traços 

conforme a resistência teórica de cada um, que variou entre 15 MPa e 30 MPa. Os 48 

elementos foram divididos entre 5 traços diferentes. Dentre os 5 traços definidos, foram 

confeccionados 4 tipos de concretos em laboratório e 1 outro foi obtido a partir de uma 

concretagem da empresa Bravo Engenharia, que cedeu parte de seu material para contribuir 

com a pesquisa (Tabela 1).  
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Tabela 1: Traços adotados e quantidades de CPs confeccionados 

 
Nº Traço Fator 

Água/Cimento 
Resistência 
Teórica 

Quantidade de 
CPs 

I 1:2:5 0.6 15 MPa 8 

II 1:2:3 0.6 20 Mpa 12 

III 1:2.5:2.5 0.5 25 MPa 12 

IV 1:2:4 0.4 30 MPa 8 

V Obra 0.5 30 MPa 8 

 

A moldagem de todos os corpos de prova trabalhados nesta pesquisa seguiu conforme 

recomenda a norma NBR 5738. Passadas 24 horas após a moldagem dos corpos de prova 

confeccionados, os CPs foram desmoldados cuidadosamente no LABCOM, identificados e 

imediatamente submetidos ao processo de cura submersa. O LABCOM possui em suas 

dependências um tanque extenso o suficiente para comportar todos os corpos de prova 

confeccionados nesta pesquisa. A água presente no tanque é tratada com solução de 

hidróxido de cálcio, de forma que este elemento intervenha na proliferação de algas. Os 

corpos de prova ficaram submetidos à cura submersa por até 72 horas anteriores às suas datas 

de teste de ultrassom e rompimento. Após chegada as datas específicas para cada grupo de 

corpos de prova, foi feita a retirada dos CPs a serem trabalhados, que permaneceram ao ar 

livre por 72 horas. No entanto, para que pudessem ser ensaiados de forma efetiva, conforme 

recomendam as normas NBR 5739 e NBR 8802, os CPS necessitaram passar pelo processo 

de capeamento de suas superfícies. Nesta pesquisa, foi adotada uma mistura em proporção 

1:1 entre gesso e Cimento Portland para a confecção da argamassa de capeamento. Após a 

aplicação da argamassa e feitos os ajustes necessários, a superfície resultante do processo foi 

lisa, livre de quaisquer imperfeições e falhas de planicidade inferiores às limitadas pela 

norma. O ensaio de ultrassom foi realizado conforme a NBR 8802 regulamenta. Para garantir 

o contato total entre as duas superfícies, a norma recomenda o uso de Gel entre as duas 

superfícies. Devido à planicidade das extremidades do corpo de prova, a aferição da 

velocidade de propagação de onda ultrassônica se deu de forma direta. A leitura é feita por 

três vezes consecutivas, tomando-se nota cada valor obtido. Tomadas as três leituras de 

forma correta, faz-se a média dentre elas e toma-se nota para futura correlação com os 

valores de resistência a compressão simples. Os corpos de prova confeccionados 

anteriormente foram ensaiados a compressão simples de acordo com os procedimentos 

definidos pela NBR 5739. O ensaio foi realizado em Prensa Eletrohidráulica com indicador 

digital, pertencente ao LABCOM. Após a obtenção das velocidades de propagação de onda 

para cada corpo de prova, bem como seu respectivo valor de resistência a compressão 

simples, tabelou-se os dados obtidos. Foram obtidos no total 48 pares de dados, o suficiente 

para gerar um gráfico de dispersão eficiente. Os dados foram inseridos no programa 

Microsoft Excel, da plataforma Office, onde foi traçado o gráfico de dispersão desejado e, 

posteriormente, definida a curva de tendência. Conforme a bibliografia revisada, a curva de 

tendência que mais representa a correlação desejada é a curva de potência. Desta forma, com 

auxílio do software, foi possível a determinação numérica da equação desejada, o 

Coeficiente de Correlação de Pearson, fator determinante para a constatação da correlação 

dos parâmetros trabalhados, além do coeficiente de determinação. Os dados obtidos foram 

organizados de acordo com o traço de cada corpo de prova ensaiado (Figura 1).  Com base 

no estudo realizado, pôde-se verificar a grande variação dos resultados obtidos de acordo 

com a localidade de cada pesquisa. Os ensaios realizados permitiram a correta aferição da 

velocidade de propagação de onda ultrassônica através dos corpos de prova confeccionados, 

juntamente com os valores de suas respectivas resistências a compressão. A equação obtida 
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é válida para concretos confeccionados a partir dos materiais provenientes da região 

ludoviscence. Conforme observado na bibliografia estudada, são diversos os fatores que 

afetam a velocidade de onda ultrassônica obtida em cada elemento. A tipologia do agregado 

é um fator determinante para a aferição da velocidade de propagação. O estudo realizado foi 

feito com brita do tipo granítica com dimensão máxima inferior a 25mm. Portanto, é 

recomendado que seja utilizada a formulação de correlação determinada neste trabalho 

somente em concretos confeccionados a partir de agregados graúdos graníticos de dimensão 

máxima passante na peneira de malha quadrada de 25mm.  

 

 

 
 

 

Figura 1: Gráfico de dispersão dos dados obtidos, equação de correlação e coeficientes de 

determinação e correlação. 

 

Apesar dos fatores influenciadores, os dados apresentam-se com consistência significativa, 

permitindo seu emprego de forma efetiva em elementos cujas características sejam 

semelhantes às dos corpos de prova analisados. 

 

Palavras-chave: Concreto. Ultrassom. Resistência. 
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CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA DE ALUMÍNIO A7075, 

PARA A APLICAÇÃO EM CHASSI EM UM PROTÓTIPO DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA. 
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O estudo metalográfico garante uma confiabilidade ao estudo de ligas pelo fato de identificar 

além da real composição química do material, admite as impurezas existentes entre outras 

informações. Os principais elementos químicos das ligas de alumínio incluem combinações 

dos seguintes elementos: Cobre (Cu); Magnésio (Mg); Silício (Si); Manganês (Mn) e Zinco 

(Zn). As ligas de alumínio podem ser conformadas ou fundidas tratadas termicamente ou 

não (CUNHA, 2012). A liga de alumínio A7075 na condição T6 é uma solução solida tratada 

termicamente com alivio de tensões e artificialmente envelhecida (precipitada por 

tratamento térmico). Essas características dão uma excelente usinabilidade, boa estabilidade, 

baixa leveza, assim como elevada dureza e resistência, ingredientes necessários para serem 

usados em variedade de aplicações, como: estruturas de aeronaves e de asa delta, 

equipamentos para escalar rochas, componentes de automóveis, robótica, em matrizes, entre 

outros (ASM, 1984; ALCOA, 2014). 

Este estudo analisa a microestrutura do material em relação a propriedade mecânica do 

mesmo a ser estudado, a liga de alumínio A7075 que possui a composição química 

apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição química da liga de alumínio (%) A7075(ALCOA, 2014). 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al Outros 

0,4 0,5 1,2 – 2,0 0,3 2,1 - 2,9 0,18 - 0,28 5,1 - 6,1 0,2 87,17 - 99,00 0,05 - 0,15 

 

O zinco é usado principalmente como um revestimento protetor contra a corrosão, 

particularmente em aço, como em uma atmosfera corrosiva, o zinco age como ânodo 

sacrifício contra metal a ser protegido.Zinco puro tem uma temperatura de recristalização 

inferior a temperatura ambiente, de modo recristaliza e, por conseguinte, não é possível 

trabalhar o endurecimento, no entanto pequenas quantidades de elementos de liga aumenta  

a temperatura à qual a recristalização melhorar o desempenho mecânica dos mesmos. 

AFigura 1mostra o diagrama de equilíbrio de Zn-Al, em que um eutéctico é apreciado por 

5% de Al, com uma temperatura de transformação de 382 ° C. As soluções sólidas eutéticas 

compreendendo a 'e b, tem uma temperatura de 275 ° C, um eutetóide b torna-se soluções de 

reação. Para evitar precisamente esta reação eutetóide e reter a mistura eutética de alta 

temperatura, a liga arrefece rapidamente, evitando o aumento do tamanho do 

eutético(Rodrigues, 2011). 
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Figura 1. Diagrama de fases da liga de alumínio Al-Zn (Rodrigues, 2011). 

 

Na preparação da amostra, foi realizado o corte da mesma obtida pela ALCOA-PR, seguido 

por um lixamento de granulometria sequencial (120,200,300,400,500, 600,1200,1600) e 

polimento mecânico com pasta de diamante com granulometria de 1µm. Logo após, foi feito 

um ataque químico por imersão onde a superfície da amostra é imersa na solução de 

hidróxido de sódio em um percentual de 10% dissolvido em água destilada.Após o processo 

de preparação de amostras que envolveram os processos de lixamento, polimento e ataque 

químico por imersão na solução em hidróxido de sódio verificou-se através de microscopia 

ótica, a presença de elementos na liga do material que venham a influenciar sobre suas 

propriedades mecânicas estes elementos são conhecidos como inclusões, precipitados que 

ao reagirem com o ataque são revelados. 
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Figura 2. Micrografiasda liga de alumínio 7075-T6.(a)sem ataque químico; (b,c e d)após 

ataque químico. 

A Figura 2a e 2bapresentam a amostra de aluminio após o processo de lixamento e 

polimento. A situação do material após a imersão ao ataque quimico mostra a presença de 

elementos de liga nas cores mais escuras(Figura 2c e 2d). 

 

Palavras-chave: Materiais. Composição Química. Microestrutura. 
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OXIDAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL FERRÍTICO, AISI 439, EM ATMOSFERA 

DE AR SINTÉTICO E ALTAS TEMPERATURAS. 

 

Orientanda: Jackeline Macêdo de Sousa SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Química, CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Maria de Fátima SALGADO. 

Profª  Drª. Do Departamento de Matématica e Física, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Ayrton de Sá BRANDIM – Prof. Dr. Do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Materiais, IFPI/Teresina/PI; Nubia dos Santos MOREIRA – Graduanda em 

Física, CESC/UEMA. 

 

A resistência à corrosão de ligas à base de Fe + Cr deu ao aço inoxidável uma alta 

aplicabilidade no setor industrial.  Em virtude disso, um número crescente de empresas de 

engenharia de processos industrias tem especificado o aço inoxidável, para uma parte 

considerável dos equipamentos de produção. A importância do emprego de materiais 

metálicos em equipamentos que operam em altas temperaturas justifica um desenvolvimento 

mais detalhado das principais características da oxidação e corrosão em temperaturas 

elevadas (Gentil, 1996). Essa pesquisa tem por objetivo estudar o comportamento de 

oxidação em altas temperaturas do aço inoxidável ferrítico AISI 439, em atmosfera de ar 

sintético. Analisar a microestrutura e a composição química dos óxidos formados. 

Estabelecer a cinética de oxidação para o aço AISI 439 e comparar com a teoria de Wagner. 

Nas amostras de aço inoxidável ferritico AISI 439, fornecida pela Arcelor Mittal Inox Brasil 

e cortada em 54 amostras de dimensões (10 x 10 x 0,6) mm, realizou-se o tratamento 

metalografico, protocolo utilizado no trabalho de Salgado (2009) e por outros pesquisadores, 

normatizado pela ABNT NBR 13284/1995, que consiste, no lixamento úmido realizado em 

uma politriz com lixas de granulações de 1000; 1200 e 2400, entre um lixamento e outro as 

amostras são lavadas em um ultrassom. A próxima etapa consiste no polimento manual das 

amostras com o abrasivo pasta de diamante de granulometria de 3µm e 1µm. Em seguida, 

mergulharam-se as amostras em acetona para remover os últimos resíduos e impurezas 

presentes nas superfícies. Posteriormente, as amostras são pesadas em uma balança analítica 

antes e depois do ensaio de oxidação e seus comprimentos medidos com o auxílio de um 

parquímetro. O ensaio de oxidação foi realizado em um forno tubular, “Jung” modelo 

88012/2010, de temperatura controlada, as amostras eram submetias as temperaturas de 

850°C, 900°C e 950°C nos tempos de 2h, 4h, 8h, 16h, 32h, 40h e 50h em atmosfera de ar 

sintético. A caracterização microestrutural e análise química dos filmes formados foram 

realizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva respectivamente (EDS). A cinética de oxidação é determinada através dos valores 

de ganho de massa por unidade de área em função do tempo de oxidação das amostras. Os 

resultados obtidos do ganho de massa por unidade de área em função do tempo, nas 

temperaturas de 850° C, 900°C e 950°C em atmosfera de ar sintético, para oxidação do aço 

AISI 439, nos tempos estabelecidos, foram utilizados para a construção do gráfico mostrado 

na figura 1. 
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Figura 1: Gráfico do comportamento cinético de oxidação do aço AISI 439 nas 

temperaturas: 850°C, 900°C, 950°C  em atmosferade a sintético.  
 

Como pode ser observado na figura 1 os filmes formados são protetores visto que a cintetica 

de oxidação obedece uma lei parabolica e corrobora com a teotria de Wagner, indicando que 

seu crescimento é controlado por difusão. Quando a cinética de oxidação obedece a uma lei 

parabólica, o gráfico de (ΔM/S)² em função do tempo de oxidação (t) fornece uma reta, sendo 

que o coeficiente angular desta, será o valor da constante parabólica de oxidação denominada 

“Kp” . Assim, plotamos os gráficos de (ΔM/S)² em função do tempo de oxidação (t) para os 

aço inoxidável AISI 439 para determinação dos valores da constante de oxidação como 

mostrado a tabela 1 para o aço AISI 439. 

 

Tabela 1: Constantes parabólicas do aço AISI 439  para as temperaturas de 850°C a 950°C. 
 

 

 

 

  

 

A caracterização microestrutural realizada por MEV dos filmes formados sobre a superfice 

do aço AISI 439, mostra uma camada de oxido complexa indicando majoritariamente o 

oxido de cromo. A analise química feita por EDS da pelicula mostrou quantidades de cromo, 

ferro, manganês, etc. Portanto, confirma que o filme é protetor, como pode ser observado na 

figura 2. 

 

Aço AISI 439 

Temperatura (°C) Kp (g².cm-4.s-1) 

850 
7,50742E-08 

 

900 
1,10406E-07 

 

950 
2,41887E-07 
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Figura 2: EDS do ponto 1em uma amostra do aço AISI 439 oxidado a 900°C, em ar sintético 

por 50 horas. 

 

O comportamento  de oxidação do o aço inoxidavél  ferrítico AISI 439 a altas temperaturas 

e sobre pressão parcial de oxigênio de 1 atm., mostou que o filme formado sobre este  tem 

composição química complexa, que podem precipitar sobre a pelicula e formar oxidos 

mistos, como a formação da “sand rose”, um oxido misto de titânio, observado 

exclusivamente após a oxidação à 850°C em todos os tempos estipulados.  Apesar dos filmes 

de óxidos formados no aço AISI 439 serem complexos, o filme é composto 

predominatemente por  em todas as temperaturas , a cinética de oxidação mostra um 

crescimento seguindo uma cinética parabólica e obedecendo a teoria de Wagner. Isto 

confirma o papel da difusão do oxigênio ou do cromo no crescimento do filme, e mostra que 

a teoria de Wagner pode ser aplicada às ligas complexas de acordo também com os 

resultados de Resende (2006), Toffolo (2008)  e Malheiros (2014). 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável ferrítico AISI 439. Oxidação. Ar sintético. 
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MODELAGEM E ANÁLISE DE SISTEMA DE CONTROLE ROBUSTO EM 

PACIENTES COM DOENÇAS CARDIOLÓGICAS E FORÇA MUSCULAR 

ANORMAL. 

 

Orientanda: Ana Paula Ferreira COSTA - Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Engenharia de Computação, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Ivanildo Silva ABREU. 

Professor PhD do Departamento de Matemática, CECEN/UEMA. 

 

Pacientes que apresentam patologia cardiológica e com resistência do músculo do coração 

deficitária, podem se beneficiar de um dispositivo de assistência ventricular (EVAD - do 

inglês, Eletric Ventricular Assist Device), cuja função é suportar o débito cardíaco de 

pacientes em que o coração possui força muscular anormal. O fluxo sanguíneo é gerado 

movendo uma placa de pressão contra uma bolsa de sangue flexível (DORF, 2001). A placa 

oscila em um sentido e em outro, a fim de ejetar sangue na sístole - contração ventricular, 

onde ocorre o esvaziamento dos ventrículos -  e permitir que a bolsa se encha de sangue na 

diástole - relaxamento ventricular, onde os ventrículos recebem sangue dos átrios. O EVAD 

pode ser implementado em cascata ou em paralelo com o coração, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1: Dispositivo Elétrico de Assistência Ventricular para Pacientes de Cardiologia 
Fonte: (DORF, 2001). 

 

O controlador do fluxo sanguíneo ajusta a vazão de sangue variando a frequência da batida 

do EVAD. Um modelo do sistema de controle com retroação está mostrado na Figura 2: 

 

Figura 2: sistema de controle com retroação. 
Fonte: (DORF, 2001) 

 

Em um primeiro momento faz-se necessário compreender sistemas de controle robusto e a 

sensibilidade do sistema, além da sensibilidade complementar da função. Posteriormente, a 

partir das técnicas de resposta em frequência, ajustar o ganho para atender as especificações 

da resposta transiente.  E por fim, para atingir o objetivo do projeto, necessita-se determinar 
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a estrutura do controlador e ajustar os parâmetros deste para fornecer o desempenho 

desejado, consequentemente, com uso da resposta em frequência, projetar compensadores 

PID, a fim de melhorar o erro do regime estacionário e da resposta transiente. No projeto foi 

utilizado a seguinte linearização da função transferência em malha aberta (NISE, 2012): 

𝐺(𝑠) =
𝑃𝑎𝑜(𝑠)

𝐸𝑚(𝑠)
=

1361

𝑠2 +  69𝑠 + 70.85
 

Tabela 1: Stepinfo sem compensação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico da resposta ao degrau com sistema não compensado. 
Fonte: Software Matlab 

 

A compensação por avanço de fase ou phase lead tem como objetivo melhorar a resposta 

temporal do sistema, reduzindo o sobressinal e o tempo de resposta transitória (𝜉 = 0.5.). 

Sua metodologia consiste em determinar as posições dos polos de malha fechada dominante 

que satisfazem às especificações de desempenho desejadas. O zero e o polo do compensador 

𝐺𝑐(𝑠) devem ser alocados de modo que o lugar das raízes passe pelos polos de malha fechada 

dominante (CASTRUCCI, 2011). 

Tabela 2: Stepinfo com compensador por avanço. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Software Matlab 

. Tempo de Subida 0.0058 

Tempo de Acomodação 0.5754 

Acomodação Mínima 0.8076 

 Acomodação Máxima 1.1216 

Overshoot 20.6953 

Undershoot 0 

Pico 1.1216 

Tempo de Pico 0.0132 

Tempo de Subida 0.0058 

Tempo de Acomodação 0.5754 

Acomodação Mínima 0.8076 

 Acomodação Máxima 1.1216 

Overshoot 20.6953 

Undershoot 0 

Pico 1.1216 

Tempo de Pico 0.0132 

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Resposta ao degrau unitário do EVAD sem controlador

segundo (seconds)

r
e
s
p
o
s
ta

 d
o
 s

is
te

m
a



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

232 

 

 
Figura 4: Comparação da resposta ao degrau entre o sistema não compensado e com 

compensador por avanço de fase. 
Fonte: Software Matlab 

 

Desta forma, conseguimos alcançar as especificações do projeto, ponde o coeficiente de 

amortecimento deveria ser igual a 𝜉 = 0.5. Sendo assim, no intuito de diminuir o erro 

estacionário em 10 vezes,  projeta-se um compensador por atraso de fase, sem que o 

compensador por avanço de fase tenha alteração significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6 ilustra o desempenho das respostas ao degrau unitário do sistema de malha 

fechada dos compensadores por avanço de fase e avanço e atraso de fase. Percebe-se que a 

resposta do sistema compensado por avanço e atraso de fase apresenta resposta satisfatória 

perante o compensador por avanço de fase. 

 

Palavras-chave: Diagrama de Bode. Resposta Transitória. Erro em Regime Estacionário. 
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Figura 6: Gráfico do sistema em 

malha fechada do compensador 
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Fonte: Software Matlab 
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DESEMPENHO DAS REDES IEEE 802.11ac EM CANAIS RAYLEIGH, 

GAUSSIANO E RICIANO. 

 

Orientando: Silas Silva BRASIL – Bolsista PIBIC/CNPq.  

Acadêmico do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA 

 

Orientador: Rogério Moreira Lima SILVA. 

Prof. Dr. do Curso de Engenharia da Computação CCT/UEMA 

 

Na realização do estudo do desempenho em ambientes indoor viu-se que diferentes técnicas 

sofrem de diferentes efeitos do meio de propagação (canal). As técnicas utilizadas para 

transmissão de sinais como DSSS, FHSS e OFDM sofrem de diferentes efeitos no mesmo 

canal, isso ocorre devida a forma de como os sinais que são transmitidos. Nesse estudo foi 

feito o estudo sobre o padrão IEEE 802.11ac no qual utiliza a técnica OFDM com 

modulações do tipo BPSK, QPSK e M-QAM. A técnica OFDM usa a divisão de frequência 

ortogonais para transmitir os dados em paralelo, dessa forma em apenas um sinal pode enviar 

centenas de bit em uma largura de banda bem estreita. O padrão 802.11ac utiliza 64 

subportadoras com largura de banda de 20MHz, 128 para 40MHz e etc, no entanto, apenas 

algumas transmitem dados propriamente dito, já que as outra portadoras sevem para ajustes 

na transmissão. Para a modelagem do canal foi utilizado o modelo da ITU PB3 que define 

um cenário tipo escritório e corredor, assim como esse modelo podemos tem uma referência 

para o perfil de atraso de potência dos sinais que chegam ao receptor. Esse perfil de atraso 

já são previstos pelos métodos estatísticos do canal Rayleigh e Rice e é com eles que são 

configurados os canais no Simulink do Matlab, no qual foi a ferramenta utilizada para a 

simulação.  

Figura 8: Dados da SNR e taxas de trnsmissão dos dados nos canais Rayleigh e Rice. 
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Outra característica do canal que dever observada é o ruído branco, que é intrínseco de todos 

os canais de comunicação, mesmo em transmissão de sinal em cabos, esse ruído branco que 

tem como característica uma distribuição gaussiana deve ser levado em consideração já que 

uma potência muito baixa na transmissão pode fazer com que o sinal não seja identificado 

no receptor, assim medir a relação do ruído branco com distribuição gaussiana, mais 

conhecido como AWGN, com a potência do sinal é de grande importância para uma 

transmissão eficiente, essa relação é chama de RSN ou SNR em inglês. Foram adquiridos 

dados sobre a taxa de transmissão e a SNR durante a simulação assim foram criadas figuras 

com tabelas sobre os dados obtidos, como segue. O modelo feito no Simulink foi realizado 

utilizando apenas uma antena de transmissão. Foram gerados gráficos sobre cada simulação, 

no entanto, apenas uma amostra dos gráficos é apresentada aqui. Durante a simulação foi 

utilizada técnicas de codificação de canal e equalização adaptativa para a reconstrução do 

sinal no receptor, mas como esse não é o objetivo do trabalho, não foi detalhado nada sobre 

isso. 

Figura 9: Modelo em Simulink do padrão 802.11ac com 20MHz de largura de banda e 

OFDM. 

Foi constatado que os modelos do tipo Rayleigh e Rice têm desempenhos semelhantes no 

meio de propagação de definido pelos parâmetros do ITU PB3, visto que a relação sinal 

ruído e a taxa de transmissão são as mesmas. No entanto, para modulação 256-QAM o canal 

Rician apresenta melhor desempenho. 

 

Palavra-chave: 802.11ac. OFDM. Modulação. 
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AVALIAÇÃO DAS CÉLULAS IMUNOLÓGICAS E CONCENTRAÇÃO DE CORTISOL 

EM CÃES SUBMETIDOS AOS PROCEDIMENTOS DE BANHO E TOSA EM PETSHOPS 

DE SÃO LUÍS – MA. 

 

Orientanda: Adriana Almeida Costa CURVINA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Graduanda em Medicina Veterinária, CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Cristiane Pestana Chaves MIRANDA.  

Prof.ª Dr.ª do Departamento das Clínicas Veterinárias, CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Alessandra Almeida Costa Curvina – Mestranda em Ciência Animal- CCA/ UEMA. 

 

Devido a uma maior proximidade entre os humanos e seus cães de companhia, é comum que os 

proprietários levem seus animais para salões de beleza animal para que sejam higienizados e tosados, 

sendo estes ambientes estranhos causadores de estresse. Além disso, o isolamento social e a restrição 

de espaço são fatores que promovem estresse em cães (BEERDA et al., 1999). O estresse fisiológico 

é uma resposta orgânica mediada pela liberação de hormônio adrenocorticotrófico pela glândula 

pituitária e consequente liberação de cortisol pela glândula adrenal.(THRALL, 2007). O aumento do 

nível de cortisol provocado pelo estresse agudo atua de forma significativa nos mecanismos da 

imunidade tecidual elevando o número de leucócitos na circulação periférica (DHABHAR et.al, 1997). 

Em relação ao eritrograma, o estresse pode ser caracterizado por uma eritrocitose (OLIVEIRA, 2013). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de estresse em cães da raça poodle submetidos ao 

processo de higienização e tosa em Petshops através dos índices hormonais de cortisol e avaliação de 

exames laboratoriais como o leucograma e eritrograma. Foram analisados o comportamento e os 

exames laboratoriais de 16 cães com características fenotípicas da raça poodle, em bom estado de 

saúde, sendo 8 fêmeas e 8 machos, sendo realizadas duas coletas de sangue em cada animal em dois 

momentos M1(ao chegar ao petshop) e M2(imediatamente após o término do procedimento). Dentre 

os 16 animais analisados, observou-se um aumento significativo na média da concentração plasmática 

do cortisol no M2. (Figura 1). 

 
Figura 1: Análise da média da concentração plasmática do cortisol nos 16 cães da raça poodle 

analisados nos momentos M1 e M2, p < 0,05. 

 

Os resultados corroboram com os achados por Medeiros (2007)  onde os cães apresentaram elevação 

do cortisol na segunda coleta, indicando o estresse relativo aos procedimentos e respostas 

comportamentais que podem ser caracterizadas como estresse moderado. Observou-se que nas fêmeas 

o momento M1 teve média inferior ao M2, entretanto, estatisticamente não  significativa. Os machos 

apresentaram média significativamente superior no M2 em relação ao  M1. (figura 2). 
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Figura 2: Análise da média da concentração plasmática em 8 cães machos e 8 cães fêmeas da raça 

poodle nos momentos  M1 e M2, p < 0,05. 

 

Fêmeas respondem menos a mudança ambiental por serem os animais que emigram mais 

frequentemente do grupo natal no ambiente. Cães de ambos os sexos apresentaram respostas diferentes 

quando comparados em relação à resposta endócrina, havendo maior expressividade em machos 

(MEDEIROS,2007). Os animais amostrados foram avaliados em três intervalos de idade. Na faixa 

etária de 0 a 2 anos; 3 a 6 anos; 7 a 12 anos (Figura 3). Quando comparamos as médias encontradas 

dentre os animais do grupo compreendido entre 7 a 12 anos, constatamos diferença significativa entre 

os momentos M2 e M1. 

 

Figura 3: Análise da média da concentração plasmática em relação a idade dos 16 cães  amostrados 

no M1 e M2, p < 0,05. 

 

Neste trabalho foi encontrado um aumento significativo da concentração de cortisol em animais idosos 

no momento M2, corroborando com Goy-Thollot et.al., (2007) que em um estudo com beagles, 

encontrou um aumento significativo da concentração plasmática de cortisol em cães idosos. Avaliando 

o eritrograma, dentre os 16 animais amostrados, o momento M1 teve média dos eritrócitos totais 

inferior ao momento M2, porém a diferença não é estatisticamente significativa. (Figura 4). 

 

Figura 4: Análise da média dos valores de eritrócitos totais encontrados em 16 cães da raça poodle nos 

momentos M1 e M2;p < 0,05. 

 

Na análise da média dos leucogramas dos animais amostrados, observou-se que houve uma ligeira 

leucocitose , monocitose, linfocitose, neutrofilia e eosinofilia no momento M2 em relação ao momento 

M1, porém esses valores não foram significativos, com exceção dos monócitos (figura 5).   
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Figura 5: Análise da média dos valores encontradosnoleucograma de 16 cães da raça poodle nos 

momentos M1 e M2;p < 0,05. 

 

Foi encontrado um aumento significativo dos monócitos, corroborando com Laurino,(2009) que 

afirma que a monocitose pode ser o resultado da mobilização de células que estão às margens dos 

vasos. Concluímos que houve um aumento do estresse nos animais no momento após a tosa, tendo 

como base os resultados encontrados na concentração plasmática de cortisol, sendo que os cães do sexo 

masculino tendem a se estressar mais que as fêmeas, possivelmente devido à sua territorialidade. Em 

relação às alterações devido ao estresse de acordo com as idades, concluiu-se que cães idosos se 

estressam mais que os das outras faixas etárias. As alterações nas células sanguíneas apesar de 

possuírem  as médias de M2 superiores ao M1, não foram significativas. Podendo ter como 

considerações finais que as alterações ocorridas no organismo dos animais devido o estresse são 

mediadas principalmente pelo cortisol 
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Os asininos (Equus asinus) são dotados de grande resistência física quando comparados aos 

equinos, além de desenvolver um papel importante, influenciando diretamente na renda 

familiar, principalmente na região Nordeste (ALVES et al.,2008). Nesse sentido é de suma 

importância uma avaliação detalhada do aparelho reprodutivo desses animais para possível 

predição da fertilidade e anormalidades dos órgãos. Diante disso, a ultrassonografia destaca-

se por ser um método diagnóstico não invasivo que fornece informações importantes sobre 

a arquitetura interna dos órgãos. (AGNE, 2011). Este trabalho objetivou determinar a 

ecogenicidade testicular de asininos sem padrão racial definido (SPRD), utilizados em 

atividade de tração animal. Para tanto, foram avaliados 20 animais da espécie asinina, sem 

raça definida, divididos em dois grupos com 10 indivíduos cada: G1 – animais com idade 

entre 16 e 48 meses e G2 – animais com idade igual ou maior que 48 meses. Foi realizado 

exame clinico prévio dos animais e também exame físico nos testículos sendo observada 

consistência, forma, temperatura, sensibilidade ao toque e aderência ao saco escrotal. Além 

do exame físico foi realizado biometria testicular, utilizando um paquímetro, sendo medido 

comprimento, largura e altura dos testículos. No exame clínico prévio dos asininos, 

observaram-se animais com escore corporal variado, sendo que não foi notada a presença de 

nenhuma alteração morfológica (conformação, textura, sensibilidade e temperatura) que 

sugerisse comprometimento da função reprodutiva. Os valores médios e desvios-padrão da 

biometria testicular dos asininos estão ilustrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Valores médios (cm) e desvios-padrão da biometria testicular de asininos sem 

padrão racial definido, utilizados como veículo de tração animal na cidade de São Luís – 

MA, 2015. 

 Testículo Esquerdo Testículo Direito 

 COM LAR ALT COM LAR ALT 

M e DP 7,00±1,13 4,47±0,67 4,75±0,70 7,03±1,12 4,54±0,68 4,80±0,71 
*M=média; DP= desvio-padrão; COM=Comprimento; LAR= Largura e ALT= Altura. 

Quando comparado entre os grupos, os animais pertencentes ao G2 (comprimento7,62 cm, 

largura4,95 cm e altura 5,24 cm para o testículo esquerdo e comprimento 7,62 cm, largura 

5,01 cm e altura 5,29 cm para o testículo direito)apresentaram os valores médios de biometria 

testicular maiores do que os animais pertencentes ao G1(comprimento 6,39 cm, largura 4,0 

cm e altura 4,26 cm para o testículo esquerdo e comprimento 6,44 cm, largura 4,07 cm e 

altura 4,32 cm para o testículo direito). Os valores médios e desvios-padrão da biometria 

testicular de acordo com a idade estão ilustra na tabela 2. 
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Tabela 2: Valores médios e desvio-padrão da biometria testicular de acordo com o grupo, 

de asininos sem padrão racial definido, utilizados como veículo de tração animal na cidade 

de São Luís – MA, 2015. 

 Testículo Esquerdo Testículo Direito 

COM LAR ALT COM LAR ALT 

G1 6,44±1,10a 4,07±0,51a 4,32±0,51a 6,39±1,08a 4,0±0,43a 4,26±0,43a 

G2 7,62±0,80b 5,01±0,48b 5,29±0,53b 7,62±0,80b 4,95±0,56b 5,24±0,56b 
*Médias e desvios-padrão seguidos por letras minúsculas diferentes na mesma coluna diferem entre si 

(P<0,05) para o tese T. COM= Comprimento; LAR= Largura e ALT= Altura. 

 

Após a realização das varreduras nos sentidos longitudinal e transversal nos testículos direito 

e esquerdo de cada animal, o exame ultrassonográfico evidenciou parênquima testicular 

hipoecócio de ecotextura homogênea, variando de baixa a moderada intensidade de acordo 

com a idade reprodutiva, sendo que houve um aumento da ecogenicidade do parênquima 

testicular com o aumento da idade, e mediastino testicular hipercóico (Figura 1). 

Figura 1:Imagem ultrassonográfica em plano longitudinal demonstrando parênquima 

testicular (1) de asinino do grupo G2 aos 90 meses de idade, apresentado ecogenicidade 

maior em relação ao (B) parênquima testicular (1) de asinino do grupo G2 ao 24 meses de 

idade. (2) mediastino testicular e (seta) túnicas. 

 

Na imagem em plano transversal, o mediastino testicular apresenta-se como uma área 

circular hipereóico no centro do testículo. A cauda do epidídimo apresenta-se 

ultrassonograficamentehipoecóica em relação ao parênquima testicular (figura 2). 

Figura 2: A. Imagem ultrassonográfica em plano transversal do parênquima testicular de 

ecotextura homogênea hipoecóica (1), o mediastino apresenta-se como uma área circular 

hiperecóica (2). B. Imagem ultrassonográfica em plano longitudinal da porção caudal do 

testículo, evidenciando a cauda do epidídimo (1) que é hipoecóica em relação ao parênquima 

testicular (2). 
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A ultrassonografia no plano longitudinal do cordão espermático revelou plexo 

pampiniformehipoecóico em relação ao parênquima testicular e a presença de numerosas 

áreas circulares anecóicas, sugerindo o lúmen das veias do plexo pampiniforme. O ducto 

deferente com paredes hiperecóicas e lúmen hipoecóico. Foi observado microlitíaseem dois 

animais do G1 (animais 05 e 10) e em quatro animais G2 (04, 16 e 19), que são pequenos 

focoshiperecóicosque não formam sombra acústica, sugerindo pontos de calcificação. 

(Figura 3).  

 

Figura 3: A. Imagem ultrassomográfica em plano longitudinal do cordão espermático, 

evidenciado o plexo pampiniforme (1). A seta indica uma área circular anecóica (lúmen da 

veia do plexo pampiniforme).O ducto deferente (2) apresenta-se como um túbulo de paredes 

hiperecóicas e lúmen hipoecóico. B. Imagem ultrassonográfica em plano longitudinal 

evidenciando parênquima testicular heterogêneo decorrente da presença de vários pontos 

hiperecóicos que não formam sombra acústica, sugerindo focos de calcificação (círculo). 

 

O parênquima testicular de asininos apresenta ecotextura homogênea e é hipoecóico em 

ralação ao mediastino testicular e túnicas vaginais, que apresentam-se hiperecóicos. Há um 

aumento da ecogeninicade do parênquima testicular em proporção direta com a idade do 

animal, as medidas biométricasapresentam correlação direta com o aumento da idade dos 

animais. As alterações encontradas no parênquima testicular foram pequenos pontos 

hiperecóicos (microlitíaeses), sugestivos de pontos de calcificação. 
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Durante os primeiros estágios de desenvolvimento, a necessidade de produzir anticorpos nos 

primeiros dias de vida é essencial para o sistema imune dos animais. A imunidade transferida 

pela mãe ao filhote é chamada de imunidade passiva e constitui-se na transferência de 

imunoglobulinas para o animal (TIZARD, 1998). Nos ruminantes, esses anticorpos são 

transmitidos a partir do colostro, já que o tipo de barreira placentária (sindesmocorial) 

impede que o animal seja imunizado ainda enquanto no ventre da mãe (SANTOS, 1989). 

Determinar a eficiência de absorção e imunoglobulinas G e a flutuação de proteínas totais 

em cabritos recém-nascidos utilizando colostro bovino para avaliação de uma alternativa de 

manejo de colostro e melhor conhecimento do processo de formação e transferência de 

imunidade passiva. Foram utilizados 8 cabritos provenientes de cabras oriundas do 

Município de São José de Ribamar, os neonatos foram separados de suas mães após o 

nascimento e, em seguida, passaram por higienização umbilical e pesagem, o sangue foi 

coletado e lhes foram ofertados em mamadeiras pools de colostro bovino (5% do peso vivo) 

às 0, 12, 24 e 36 horas de vida. Em seguida os cabritos receberam 400 mL de leite bovino 

duas vezes ao dia e concentrado ad libitum até o desmame (60 dias de vida). As amostras de 

sangue dos cabritos foram coletadas às 0, 12, 24 e 36 horas, e aos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45 e 60 dias de idade. As variáveis séricas analisadas foram proteína total (PT), através 

do método biureto, e imunoglobulinas (Ig) por meio do método de turvação por sulfato de 

zinco (ZST), a eficiência aparente de absorção (EAA) da IgG foi avaliada às 0, 12, 24 e 36 

horas de vida utilizando-se fórmula estabelecida por Husband, Brandon e Lascelles (1973) 

e modificada por Besser e Osborn (1993). O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado e a flutuação das variáveis séricas foram analisadas como medidas 

repetidas. Os resultados das concentrações de IgG (unidades ZST) são apresentadas na 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Flutuação da concentração média de imunoglobulinas séricas (unidades ZST). 
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Os resultados da EAA (%) são apresentados na Figura 2. Verificou-se efeito de horário 

experimental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Eficiência aparente de absorção (média) às 12, 24 e 36 horas de vida (EAA12h, 

EAA24h e     EAA36h, respectivamente). 
ab médias seguidas de letras diferentes diferem entre horários experimentais  pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

Por meio da interação entre o colostro e horário experimental, foi possível observar o 

comportamento da flutuação sérica da IgG. Foi permitido constatar que às 12 horas as 

concentrações séricas de IgG foram maiores que às 24 e 36 horas. De acordo com Moretti 

(2012), a diferença no padrão de flutuação da IgG entre colostro bovino e caprino, indica 

uma tendência para a manutenção de níveis séricos mais elevados de IgG após a ingestão do 

colostro bovino, relevando vantagem na utilização deste manejo. Mellado et al. (1998) 

determinam que concentrações acima de 8 mg/mL de IgG às 24 horas de vida de caprinos 

como relevantes para resultar em inferiores índices de mortalidade no rebanho. Já O`Brien 

e Sherman (1993) estipulam o valor de 12 mg/mL de IgG como mínimo para os caprinos 

não apresentarem falha na transferência de imunidade passiva. O valor sérico de IgG 

conservou-se acima de 12 mg/mL apenas às 12 horas de vida, enquanto às 24 e 36 horas, a 

concentração sérica de IgG foi abaixo deste valor. No estudo de Morreti (2012), os valores 

séricos de IgG mantiveram-se acima de 12 mg/mL entre 14 e 48 horas de vida. O total de 

imunoglobulinas transmitidas para os neonatos pode ser influenciado por fatores como: 

concentração de imunoglobulinas no colostro e o tempo decorrido entre o nascimento e o 

fornecimento da primeira secreção láctea após o parto (ARGUELLO et al., 2004; FLAIBAN 

et al., 2009). No presente estudo, a capacidade de absorção de IgG diminui entre às 12 e 24 

horas, permanecendo semelhante às 24 e 36 horas, resultado que pode estar relacionado com 

os valores séricos de IgG abaixo de 12 mg/mL entre 24 e 36 horas de vida. A flutuação sérica 

da proteína total sérica (PT) nos horários experimentais pode ser observada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Flutuação da concentração média de proteína total sérica (g/dL) nos cabritos. 
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O valor final para PT sérica, aos 60 dias de idade, foi 5,75 ± 0,77. A partir dos resultados 

obtidos foi possível concluir que o colostro bovino pode ser utilizado como substituto do 

colostro caprino sem prejuízos na aquisição de proteção passiva.O colostro bovino mostrou-

se eficiente em conferir condição inicial de anticorpos séricos aos cabritos neonatos. O 

padrão básico do comportamento das variáveis PT e Ig em caprinos é o mesmo encontrado 

para os animais dependentes de anticorpos maternos. 

 

Palavras-chave: Colostro. Imunidade passiva. Pequenos ruminantes 
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A importância dada à analgesia na medicina veterinária vem aumentando nos últimos anos, 

assim como a preocupação sobre a eficácia e efeitos adversos sistêmicos do uso de diferentes 

agentes analgésicos, combinados ou não. O bloqueio incompleto das vias sensitivas, com o 

uso apenas de anestésicos gerais, não é o bastante para diminuir a intensidade da dor e o 

consumo de analgésicos no período pós-operatório (OLIVEIRA et al., 2004), dessa forma, 

tem sido empregada, em Medicina Veterinária, a associação de fármacos em doses baixas 

com propriedades analgésicas a fim de bloquear a dor por diferentes mecanismos 

farmacodinâmicos, o que se denomina analgesia multimodal. Uma boa estratégia analgésica 

é envolver a combinação de fármacos e técnicas que promovam efeito sinérgico, e com estes, 

pode-se utilizar baixas doses, diminuindo a possibilidade de efeitos colaterais (LUNA, 

2006). Sabe-se da necessidade de novos protocolos analgésicos para procedimentos 

cirúrgicos, que sejam eficazes e principalmente, que sejam seguros em relação aos riscos 

anestésicos que alguns fármacos representam. Sendo assim, objetivou-se avaliar a eficácia e 

segurança da técnica de infusão contínua de tramadol, associado à cetamina e lidocaína em 

gatas submetidas à ovariosalingohisterectomia. Foram utilizadas 24 gatas, adultas, as quais 

foram distribuídas aleatoriamente em quatro grupos, denominados G1 que recebeu infusão 

contínua apenas de solução fisiológica NaCL 0,9%, G2 foi submetido à bolus de tramadol 

(2mg/Kg), cetamina (1mg/Kg) associados à lidocaína (1mg/Kg) e infusão contínua de 

tramadol (2mg/Kg/h), cetamina (0,6mg/Kg/h) associados à lidocaína (3mg/Kg/h), G3 

recebeu o mesmo  bolus e metade da dose na infusão contínua; tramadol (1mg/Kg/h), 

cetamina (0,3mg/Kg/h) associados à lidocaína (1,5mg/Kg/h) e G4, que recebeu somente 

infusão contínua da metade da dose. Avaliaram-se as características fisiológicas, como 

frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial (PA), saturação de 

Oxo-hemoglobina (SpO2) e temperatura (T), nos determinados tempos, T0 (antes do início 

do procedimento), T1 (momento do pinçamento de um dos pedículos ovarianos), T2 

(momento do pinçamento do corpo do útero), T3 (momento do ultimo ponto da musculatura 

abdominal). Nos quatro grupos usou-se acepromazina (0,1mg/kg) pela via intramuscular 

como medicação pré-anestésica, propofol (5mg/Kg) via intravenosa, na indução. Os animais 

então foram intubados com sonda compatível ao diâmetro da traqueia e mantidos com 

isofluorano em 100% de oxigênio, em circuito circular semi-fechado, mantendo o animal 

em plano anestésico compatível com o procedimento cirúrgico. Durante o procedimento 

anestésico os animais foram mantidos em solução fisiológica (10ml/kg/hora) controlada por 

bomba de infusão (Optma PT, Fresenius-Kabi®).Os dados foram submetidos à análise de 

variância e ao teste de comparação de médias de Tukey. Em todos os testes o nível de 

significância estipulado foi de 5%. Não foram encontradas variações entre os diferentes 

grupos de tratamento com relação à idade e peso, os grupos, portanto foram considerados 

homogêneos e todos os animais aptos para o procedimento cirúrgico, conforme metodologia 
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descrita. A temperatura corpórea apresentou comportamento similar em todos os grupos nos 

diferentes tempos, apesar de estar abaixo da temperatura fisiológica para a espécie, o que 

corrobora com os resultados de Uscategui (2012). Biazzotto et al. (2006) explica que a perda 

de temperatura progressiva durante cirurgia ocorre pela exposição térmica dos tecidos, 

redistribuição interna de calor por vasodilatação periférica e inibição central da 

termorregulação, associada à inexistência de atividade muscular e ao efeito dos 

medicamentos pré-anestésicos e anestésicos. Além disso, o sistema termorregulador 

hipotalâmico também é afetado pela administração de opióides, sobretudo quando realizada 

no período pré-operatório (LAMONT & MATHEWS, 2007).  A frequência cardíaca 

(Tabela 01) não apresentou diferença significativa (p<0,05), concordando com os resultados 

de Osterloh et al (1978), Mastrocinque & Fantoni (2003) e Pereira (2010) que não 

observaram efeitos do tramadol sobre a FC, em pacientes submetidos à cirurgia. As PAS, 

PAD e PAM foram similares para todos os tratamentos testados e momentos avaliados. Os 

valores encontraram-se dentro do esperado para cães anestesiados, resultado similar foi 

encontrado por Uscategui, (2012), trabalhando com tramadol em cirurgia de mastectomia 

unilateral de cadelas. O que já havia sido demonstrado em outros estudos, onde o tramadol 

não afeta a pressão arterial em varias espécies (MASTROCINQUE & FANTONI, 2003; 

MILDH, 2007). 

 

Tabela 01: Média com desvio padrão da frequência cardíaca de gatas submetidas à OSH 

sob infusão contínua com tramadol associado à cetamina e lidocaína. 

V
VAR 

GRUPOS 
TEMPOS 

T0 T1 T2 T3 

FC 

G1 128,5 ± 21,4 Aa 139,6 ± 27,6 Aa 152,6 ± 22,1Aa 148,5 ± 25,4 Aa 

G2 117,0 ± 19,6 Aa 151,5 ± 36,0 Aa 147,0 ± 21,1 Aa 146,8 ± 24,7 Aa 

G3 128,6 ± 23,8 Aa 147,1 ± 27,7 Aa 151,6 ± 24,1 Aa 134,1 ± 22,9 Aa 

G4 121,8 ± 18,9 Aa 156,3 ± 45,1 Aa 147,1± 32,7 Aa 141,6 ± 36,1 Aa 
* Valores apresentados em médias (M) e desvios-padrão (DP). Médias seguidas de letras iguais, 

minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a p>0,05. Teste 

de Brown and Forsythe: F=1,43/p=0,23; Cramer-von mises: W=0,13/p=0,54.  

 

A SpO2 foi similar em todos os grupos e momentos avaliados. A FR (Tabela 02) apresentou 

diferença significativa (p>0,05) no G2, no T1 e T2, os animais apresentaram uma depressão 

respiratória severa, alguns necessitando de ventilação controlada, fenômeno explicado por 

Papich (2000), onde afirma que a depressão respiratória é um efeito adverso comum dos 

opióides, esta alteração é dose dependente, exacerbada com o uso concomitante de 

anestésicos e diretamente ligada aos receptores μ2, os quais interferem na função responsiva 

ao dióxido de carbono pelos centros respiratórios encefálicos (LAMONT & MATHEWS, 

2007), assim sendo, o G2, que recebeu a maior dose dos fármacos associados ao bolus, 

mostrou que logo após a administração do bolus a FR teve uma depressão significativa no 

T1, seguindo ate o T2,  no T3 já se mostrava semelhante ao T0. Os demais grupos 

apresentaram comportamento semelhante, sem diferença significativa (p<0.05).O tramadol, 

quando administrado em infusão contínua com a associação e doses estudadas, promoveu 

estabilidade cardiorrespiratória com poucos efeitos adversos, sendo recomendado quando 

respeitado as doses utilizadas no G3 e G4. 
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Tabela 02: Média com desvio padrão da frequência respiratória (FR) de gatas submetidas à 

OSH sob infusão contínua com tramadol associado a cetamina e lidocaína. 

VA

R 

GRUPO

S 

TEMPOS 

T0 T1 T2 T3 

FR 

G1 23,3 ± 4,6 Aa 26,0 ± 3,34 Aa 27,3± 1,6 Aa 30,0 ± 2,19 Aa 

G2 26,6 ± 7,0 Aa 5,33 ± 5,75 Bb 11,6 ± 7,20 Bab 16,0 ± 5,05 Aab 

G3 22,6± 7,80 Aa 17,0 ± 7,77 Aba 16,6 ± 5,88 Aba 19,0 ± 3,52 Aa 

G4 24,0 ± 6,69 Aa 24,6 ± 5,31Aba 22,6 ± 4,84 Aba 22,6 ± 3,26 Aa 
* Valores apresentados em médias (M) e desvios-padrão (DP). Médias seguidas de letras iguais, 

minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a p>0,05. Teste 

de Brown and Forsythe: F=1,43/p=0,23; Cramer-von mises: W=0,13/p=0,54. 

 

Palavras-chave: Cardiorrespiratório. Infusão contínua. Tramadol. 
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As ocorrências de células endócrinas no sistema digestório foram descritas inicialmente por 

HEIDENHAIN (1870), porém FEYTER (1938) foi o primeiro pesquisador a reconhecer o 

intestino e o pâncreas como os principais órgãos onde se localizam as células do sistema 

endócrino, o qual ele denominou de sistema endócrino difuso. Esse sistema foi assim, 

denominado porque as células não constituem um órgão específico, e se encontram dispersas 

por vários órgãos, dentre eles, órgãos do sistema nervoso, digestório, respiratório e 

urogenital. Células endócrinas argirógilas e argentafins foram identificadas no esôfago, 

estômago e intestino de K. scorpioides por PEREIRA et al. (2015).  Sendo assim, esse 

trabalho objetivou-se com a presente pesquisa identificar, mediante a utilização de 

imunohistoquímica o hormônio serotonina em células endócrinas no parênquima pulmonar 

dessa espécie de réptil. Na presente pesquisa foram utilizados fragmentos do pulmão de 06 

exemplares adultos (três machos e três fêmeas) de K. scorpioides incluídos em blocos com 

parafina. O material utilizado no estudo é decorrente de outros projetos de pesquisa 

desenvolvidos por Pereira (2000), sob licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/MA), processo No 001860/97- 44 licenças No 

001 e processo No 02012.0011860/97- 44, licença No 003/98. A pesquisa foi realizada no 

Laboratório de Imunodiagnóstico do Curso de Medicina Veterinária do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Estadual do Maranhão, campus Paulo VI – São Luís, MA. Os 

cortes dos segmentos do pulmão foram submetidos à técnica da Estreptoavidina-peroxidase 

para detecção de antígenos de serotonina presente em células endócrinas do pulmão. Na 

sequência, os cortes de tecidos foram desparafinados em xilol por 20 minutos, hidratados em 

soluções decrescentes de alcoóis (álcool absoluto, 90, 80 e 70, respectivamente) e 

submetidos a um banho em PBS (“Phosphate Buffer Saline”- pH 7,2, 0,01M). 

Posteriormente, fez-se o bloqueio da peroxidase endógena adicionando-se ao banho de PBS 

o peróxido de hidrogênio (30 volumes diluída a 4% em PBS), por 30 minutos à temperatura 

ambiente. As lâminas foram, então, cobertas com solução de bloqueio de sítios de ligações 

inespecíficas (Leite em pó desnatado diluído em PBS -12g de leite em 200 mL de PBS) e 

incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Logo após, o anticorpo 

primário (anticorpo de coelho anti-serotonina, na diluição de 1:100 em BSA – soro albumina 

bovina) foi adicionado em quantidade suficiente para recobrir os fragmentos, sendo as 

lâminas incubadas por 18 horas em câmara úmida a 4(C. A seguir, adicionou - se o anticorpo 

secundário biotinilado (anticorpo biotinilado de cabra anti-coelho na diluição de 1:100 - 

Sistema de detecção Ultra Estreptavidina – EP – USA/5000) e as lâminas foram novamente 

incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Adicionou - se, então, 

o complexo estreptoavidina- peroxidase seguido de incubação por 30 minutos em câmara 

úmida à temperatura ambiente. A reação foi revelada utilizando-se solução de 
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Diaminobenzidina (DAB) a 0,024% em PBS acrescida de solução de peróxido de hidrogênio 

40 volumes a 0,16% em PBS, por cinco minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, 

foi feita a lavagem das lâminas em água corrente e contra-coloração com Hematoxilina de 

Harris. As lâminas foram então desidratadas em alcoóis crescentes (70, 80 90 e álcool 

absoluto), diafanizadas em xilol, e montadas com bálsamo sintético. Para cada bateria de 20 

lâminas foi utilizado um controle negativo e um positivo. Como controle negativo, está 

sendo utilizada PBS, em substituição ao anticorpo primário. Como controle positivo está 

sendo utilizada uma lâmina com corte histológico do pulmão de Jurará. E as leituras das 

lâminas realizadas em microscópio óptico de luz. Células endócrinas imunorreativas à 

serotonina foram identificadas no parênquima pulmonar dos seis exemplares de K. 

scorpioides. As células apresentam-se de forma isolada ou em grupos no epitélio de 

revestimento dos brônquios intrapulmonares (Figura 1). As células endócrinas observadas 

no parênquima pulmonar do K. scorpioides assemelharam-se à descrição realizada por 

SANTOS & ZUCOLOTO (1996), e são classificadas em grupos de células argirófilas e 

células argentafins isso de acordo com o poder de reter sais de prata (NIKONOV & 

KHOMERIKI, 1977; POLAK et al., 1993). São poucas as pesquisas que relatam a presença 

de células imunorreativas a serotonina no parênquima pulmonar dos répteis. A localização e 

a distribuição de células endócrinas no parênquima pulmonar do muçuã na presente pesquisa 

assemelha-se a descrições feitas por PASTOR et al., ( 1987), ADRIANSEN et al., (1991) e 

CUTZ et al., (1986). A análise dos resultados do presente trabalho permitiu concluir que: 

Confirmou-se a presença de células imunorreativas a serotonina no parênquima pulmonar 

do muçã. 

 

 
Figura 1: Fotomicrografia com células imunorreativas à serotonina (setas) no parênquima 

pulmonar de K. scorpioides,    estreptoavidina – peroxidase; (Barra = 25µm). 
 

Palavras-chave: Serotonina. Pulmão. Jurará. 
 

REFERÊNCIAS 

ADRIANSEN, D.; SCHEUERMANN, D.W.; TIMMERMANS, J.P.; DE GROODT- 

LASSEL, M.H.A. Calcitonin geneprelated peptide, enkephalin and serotonin coexist in 

neuroepithelial bodies of the respiratory tract of red-eared turtle, Pseudemys scripta elegans. 

An immunocytochemical study. Histochemistry, v.95, p. 567-572, 1991. 

CUTZ, M.; GONIAKOWSKA-WITALINSKA, L.; CHAN, W. An immunohistochemical 

study of regulatory peptides in lungs of amphibians. Cell Tissue Res, v.244, p. 227-233, 

1986. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

253 

 

FEYTER, F. Uber diffuse endokrine epitheliale organe. Barth: Leipzing, 1938. 

HEIDENHAIN, R. Untersuchungen uber den Bau de Labdrusen. Arch. Mikrosk. Anat., v. 

6, p.368, 1870. 

NIKONOV, A.A.; KHOMERIKI, S.G.  Endocrine cells of the esophageal glands. Arkh  

Anat. Gistol. Embriol., v.73, n.12, p.79-82, 1977. 

PEREIRA, J. G.; SILVA, S. R.; GONÇALVES, M. T. C.; MELO, F. A.; VIANA, D. C.; 

OLIVEIRA, A. S.; MACHADO, C. R. Imunolocalização de enteroglucagon em células 

endócrinas presentes no estômago do muçuã Kinosternon scorpioides (REPTILIA, 

CHELONIA, KINOSTERNIDAE). Cienc. Anim. Bras. v.16, n.3, p. 448- 455, 2015. 

PEREZ-TOMAS, R.; BALLESTA, J.; PASTOR, L.M.; MADRI, J.F.; POLAK, J.M.  

Comparative immunohistochemical study of the gastroenteropnacreatic endocrine system of 

three reptiles. Gen. Comp. Endocrinol., v.76, n.2, p.171-191, 1989. 

POLAK, J.M.; BISHOP, A.E.; BARBOSA, A. J.; et al.  Hormônios gastrointestinais.  In: 

Gastroenterologia clínica.  3. ed.  Rio de Janeiro:  Guanabara Coogan, 1993.  p.1446-1464. 

SANTOS, G.C.; ZUCOLOTO, S. Células endócrinas gastrointestinais: breve histórico e 

principais métodos de identificação à microscopia óptica.  Arq. Gastroenterol.,  v.33, n.1, 

p.36-44, 1996. 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

254 

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTITUMORAL DO NONI (MORINDA CITRIFOLIA) 

EM CÉLULAS NEOPLÁSICAS DE CÃES PORTADORES DO TUMOR VENÉREO 

TRANSMISSÍVEL (TVT). 

 

Orientando: Higor da Silva FERREIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Graduando em Medicina Veterinária, UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia ABREU SILVA. 

Profª Drª. do Departamento de Patologia, MEDICINA VETERINÁRIA/UEMA. 

 

Colaboradores: Alessandra Lima ROCHA -Doutoranda em Biotecnologia / RENORBIO; 

Anderson Cássio Campelo COSTA - Graduando em Medicina Veterinária, UEMA; Breno 

Glaessner Gomes Fernandes de SOUZA - Graduando em Medicina Veterinária, UEMA; 

Aarão Filipe Ataides LIMA - Graduando em Medicina Veterinária, UEMA; Douglas 

Marinho ABREU - Graduando em Medicina Veterinária, UEMA. 

 

Morinda citrifolia é uma planta de pequeno porte originária da Polinésia, que produz o fruto 

popularmente conhecido como Noni (INBiO, 1997). Além de possuir utilidade como 

alimento, elapossui propriedades medicinais sendo considerada uma planta adaptogênica 

(YANG et al., 2010);apresenta atividade analgésica e anti-inflamatória com efetiva 

diminuição da dor causada pela atrite (BASAR et al., 2010). Em sua composição química 

podemos encontrar o  damnacanthal, substância natural encontrada na Morinda citrifolia, é 

utilizado para combater diversas neoplasias. Segundo KHARIS & AZIMAHTOL (2004) foi 

verificado a atividade antiproliferativa em adenocarcinoma de pulmão humano através da 

indução de apoptose; também verificou-se redução do tamanho do tumor de mama em 

camundongo BALB/c que utilizaram o extrato de M. citrifolia (TASKIN et al, 2009). O 

tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia de células redondas de origem 

mesenquimatosa, contagiosa, podendo ser encontrada principalmente na membrana mucosa 

da genitália externa dos cães (ORTEGA-PACHECO, 2003). É uma patologia de alta 

frequência, devido sua facilidade de transmissão, principalmente em locais que não ocorre 

controle populacionais de cães (SILVA et al., 2007). Entre os quimioterápico de eleição, está 

a concriaria, por apresentar regressão do tumor em aproximadamente 90% dos casos, mas 

pode causar diversos efeitos adversos como constipação, perda de peso, alopecia e grande 

irritação local. (ANDRADE et al, 1999). Além disso, a droga pode diminuir produção dos 

leucócitos (LATIMER, et al 2003).A indução da apoptose é conhecida por ser uma estratégia 

eficaz para o desenvolvimento de novas drogas antineoplásicas no processo apoptótico nas 

neoplasias (SEO et al 2001). O noniapresenta  substância damnacanthal pode levar a ativação 

da apoptose  em  neoplasias de cães, assim como a necessidade de um novo protocolo 

terapêutico para o tratamento do TVT, e também tentar compreender o mecanismo de ação 

desta patologia, visto que até o momento a sua origem e mecanismo de ação é dado como 

incerto. Os animais serão obtidos do Hospital Veterinário da UEMA, e os cães serão 

divididos em dois grupos: um grupo tratado com o sulfato de vincristina (medicamento 

convencional), e um grupo tratado com o extrato bruto do noni em um período de 30 dias.Há  

3 animais no grupo controle, tratados com o medicamento convencional, eles foram 

submetidos a variados tempos de tratamento de acordo com  a involução do tumor, todos 

foram acompanhados semanalmente com exames clínicos e laboratoriais. 
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Tabela 1: Hemograma – animal 01 controle. 

Semanas Hematócrito Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

1º semana 45% 7.800 Bast: 11,seg: 81,linf: 01,mono: 07 

2ª semana 40% 7.500 Bast: 17,seg: 59,linf: 22,mono: 2 

3ª semana 56% 10.200 Bast: 6,seg: 63,linf: 25,mono: 6 

4ª semana 28% 16.250 Bast: 5,seg: 73,linf: 11,mono: 11 

 

O grupo tratado com o medicamento fitoterápico foi mantido sob a medicação de 500mg do 

extrato bruto da Morinda citrifoliapor um período de 45 dias, durante esse tempo os cães 

foram abrigados no canil experimental da Universidade Estadual do Maranhão com 

alimentação controlada e água ad libitum. 

 

Tabela 2: Hemograma, grupo tratamento Morinda citrifolia. 

 Animal 01 Animal 02 

Semanas Hematócrito Contagem total de 

Leucócitos 

Hematócrito Contagem total de Leucócitos 

1ª Semana 35% 28.700 37% 18.350 

2ª Semana 33% 29.800 38% 19.100 

3ª Semana 35% 27.400 48% 16.350 

4ª Semana 28% 16.250 39% 14.650 

5ª Semana 22% 12.450 44% 15.700 

6ª Semana - - 55% 21.000 

 

Observamos que o animal 01 apresentou uma redução no hematócrito e na contagem global 

de leucócitos, enquanto que o animal 02 apresentou um aumento no hematócrito, juntamente 

com um leve aumento dos leucócitos.O teste de hematócrito indica a porcentagem de 

hemácias no sangue, possibilitando a assim o diagnóstico de anemias que se apresentam com 

bastante frequência em cães portadores de TVT, estas podem estar associadas a diversos 

outras doenças como a contínua secreção serosanguinolenta do tumor, presença de 

ectoparasitas, nutrição deficiente e verminose concomitante (APTEKMANN, 2005). Foram 

encontrados valores distintos nos animais do grupo controle, o animal 01 foi desenvolvendo 

uma anemia ao longo do tratamento, enquanto que o animal 02 houve aumento no valor do 

hematócrito chegando aos níveis considerados normais para a espécie canina, confirmando 

assim com achados encontrados por PAGNANO et al.Os animais do grupo tratado com 

fitoterápico (Noni 500mg), mantiveram valores de hematócrito dentro dos limites de 

referência da espécie estudada. Deve-se ressaltar que os testes de hematócrito levam em 

consideração apenas a quantidade de hemácia sanguínea, e não a quantidade de 

hemoglobina, portanto esse valor não é absoluto para o diagnóstico de anemia ou 

policitemia. Ao se analisar a contagem global de leucócitos, o animal 01 apresentou 

leucocitose, provavelmente devido a infecções bacterianas secundárias na lesão vulvar, ou 

devido à inflamação causada pelo tumor (THRALL, 2006). Os animais tratados com a 

Morinda citrifolia estabeleceram uma regulação no leucograma ao decorrer das semanas de 

tratamento, ambos animais diminuíram seus valores da contagem global de leucócitos para 
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os valores dentro dos limites considerados normais.Os valores encontrados no hemograma 

durante tratamento com a Morinda citrifoliasão equivalentes aos obtidos pelo Sulfato de 

Vincristina, podendo observar uma regulação dos parâmetros sanguíneos aos valores 

considerados normais pela espécie canina. O trabalho ainda segue em andamento até se 

atingir a quantidade de amostra suficiente, e a realização diferentes dos testes laboratoriais 

que ainda não foram concluídos. 

 

Palavras-chave: Cães. Noni. Tumor Venéreo Transmissível. 
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Avaliações físicas e laboratoriais de equinos sob treinamentos ou competições em provas 

equestres fornecem dados sob as respostas fisiológicas que são importantes para que sejam 

mantidos ou estabelecidos novos protocolos de treinamentos direcionados à maximização 

dos equinos atletas em competições. A prova equestre de Três Tambores é a segunda mais 

realizada no estado do Maranhão, na qual três tambores são dispostos na arena de forma 

triangular, montando assim o trajeto que será feito pelo competidor. Cavalos da raça Quarto 

de Milha se destacam nesta modalidade por possuírem boa habilidade e capacidade para 

alcançar grande velocidade em distâncias curtas, e desenvolverem bons movimentos em 

obstáculos de curvas de curto espaço. O desempenho atlético requer a interação complexa 

de mecanismos entre os sistemas musculoesquelético, nervoso, respiratório e cardiovascular 

(NIELSEN et al., 2006). As frequências cardíaca (FC) e respiratória (FR), e a temperatura 

retal (TR) fornecem dados da função cardiovascular, respiratória e sobre a termo-regulação 

do corpo, respectivamente, e estão diretamente relacionadas à perda de líquidos e de 

eletrólitos ou íons que durante a sudorese, como os íons sódio (Na+), potássio (K+) e cloreto 

(Cl-), eliminados em maior quantidade no suor, e o cálcio (Ca++), o fósforo e o magnésio 

(Mg++). Estes íons também estão relacionados com a eletroneutralidade nos compartimentos 

líquidos do corpo. A diferença gerada da soma das concentrações de ânions e cátions em um 

compartimento gera uma diferença denominada de Diferença de Íons Fortes (DIF) 

(CONSTABLE, 1997). Pelo valor da DIF pode ser sugerida a presença de acidificação ou 

alcalinização provocada por alterações na relação das concentrações dos íons fortes (De 

MORAIS & DIBARTOLA, 1994), podendo ser calculada através da fórmula: DIF (mEq L-

1) = ([Na+]+[K+]) – ([Cl-]+[lactato-]) (LINDINGER, 2004). Além desses, a capacidade de 

bons desempenhos depende muito de bons níveis de glicose como fonte energética, e 

principalmente, boa capacidade de metabolização de lactato e creatina quinase 

(HINCHCLIFF et al., 2004). O objetivo do presente estudo foi determinar e avaliar 

parâmetros físicos e de bioquímica clínica, e a diferença de íons fortes (DIF) em equinos, 

antes, durante e após treinamentos de três tambores. O estudo foi realizado entre Setembro 

e Novembro de 2014, na Chácara Valente, município de Paço do Lumiar, MA. Foram 

utilizados 15 Equus caballus da raça Quarto de Milha, de ambos os sexos, com idades entre 

quatro e 18 anos, peso corporal entre 400 e 600 Kg, em bom estado de saúde, sem histórico 

de doença nos últimos seis meses, e adaptados ao treinamento e prova esportiva de Tambor. 

Os parâmetros físicos aferidos foram:  FC – frequência cardíaca (bpm), FR – frequência 

respiratória (mpm), e TR – temperatura retal (ºC). Para avaliação dos parâmetros 

bioquímicos, foram colhidas amostras de sangue por venopunção jugular, acondicionadas 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

258 

 

em frascos Vacutainer com fluoreto de sódio para obtenção de plasma, ou sem 

anticoagulante para obtenção do soro. As alíquotas de soro e plasma foram mantidas 

congeladas a -20o C, até o momento das análises laboratoriais. No soro foram mensurados: 

sódio e potássio por fotometria de chama; cálcio ionizado em aparelho de íon seletivo, e por 

multi-analisador bioquímico determinados no plasma a glicose e o lactato, e no soro, o 

cloreto, magnésio total, fósforo, proteínas totais, creatinina, creatina quinase (CK). As 

avaliações clínicas e coletas de amostras para os exames físico e laboratorial foram 

realizadas no momento de pré-condicionamento (M0 – antes do início do condicionamento), 

pós-condicionamento (M1 – imediatamente após o condicionamento de 10’), e pós-percurso 

de tambor (M2 – imediatamente após o percurso de tambor; M3 – 20 minutos pós-percurso; 

M4 – 40 minutos pós-percurso). Os animais não receberam água nem qualquer outro tipo de 

hidratação entre M0 e M4. Na análise estatística, os dados foram submetidos à média e 

desvios-padrões, e ANOVA para comparação entre médias, sendo realizado o teste T 

pareado com P < 0,05, utilizando o SAEG (Sistema...2007). A FC aumentou ao redor de 

50% ao término do aquecimento, e ao redor de 100% ao término do percurso, com retorno a 

estabilidade após 40’ do término; A FR aumentou ao redor de 100% ao término do 

condicionamento (M1), e ao redor de 150% ao término do percurso, com retorno a 

estabilidade após 40’ do término; a TR aumentou discretamente em equinos após o 

condicionamento e permaneceu estável durante o percurso, não saindo dos limites normais 

até 40’ do pós-percurso. Não ocorreu alteração significativa (P > 0,05) nos níveis séricos do 

sódio nem de potássio até 40’ do pós-treinamento (Tabela 2), e permaneceram dentro dos 

limites de referência em todos os momentos avaliados. Também não ocorreu variação no 

cloreto, no cálcio, fósforo ou no magnésio (P > 0,05) após o aquecimento, como também 

após todos os momentos pós-percurso (Tabela 2).  

 

A PT e a creatinina não variou (P > 0,05) em nenhum momento (Tabela 3), embora do M1 

ao M4 seus valores aumentaram apenas discretamente devido à perda de líquidos corporais 

dos animais, mas mantiveram-se em limites normais em todos os momentos. A CK 

aumentou discretamente, mas sem significância (P > 0,05) ao final do condicionamento, mas 

significativamente (p < 0,05) ao término do percurso, permanecendo aumentada (p < 0,05) 

e sem ainda retornar aos valores basais após 40’ do fim do treino (Tabela 3); a glicose 

diminuiu no pós-condicionamento (P < 0,05), voltou para próximo do basal no pós-percurso 

(P > 0,05), e elevou no M3 e M4 pós-percurso (P < 0,05), mas ficou mantida sob limites 

normais em todos os momentos avaliados (Tabela 3). O lactato aumentou ao redor de 100% 

no pós-aquecimento, e elevou após o percurso, pelo menos até 40’ minutos (P < 0,05), 
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sinalizando lactacidemia (Tabela 3). A DIF diminuiu no M2 e M3 (P < 0,05) em função do 

aumento de lactato, sinalizando acidemia, retornando para próximo do basal no M4 (P > 

0,05), quando o lactato voltou a diminuir (Tabela 3). 

 

 

 

Conclui-se que o exercício de treinamento de Três Tambores ocasiona aumento na FC, FR 

e TR, e nos bioquímicos, CK, glicose e o lactato, e devido o aumento de lactato plasmático 

(lactacidemia), há diminuição da DIF, indicando acidemia. 

 

Palavras-chave: Equinos. Bioquímica clínica. Três tambores. 
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A ovinocultura está em constante emergência no Brasil e especialmente no 

Nordeste,destinada tanto à exploração econômica como à subsistência das famílias de zonas 

rurais (VIANA, 2008). Com isso preocupação com a sanidade desses animais é crescente. A 

leptospirose é uma infecção causada por uma bactéria que traz grandes prejuízos 

principalmente reprodutivos para os rebanhos que a possuem além de ser de extrema 

importância para saúde pública por se tratar de uma zoonose(BARBANTE et al, 2014).Com 

isso o presente estudo objetivou avaliar a ocorrência de leptospirose em rebanhos ovinos da 

Regional de Chapadinha, Maranhão, bem como determinar os sorovares predominantes na 

regional e verificar os títulos finais. Foram coletadas 300 amostras oriundas dos rebanhos 

ovinos desta regional, que compreende os municípios de Água Doce, Anapurus, Araioses, 

Brejo, Buriti, Chapadinha, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Santa Quitéria do 

Maranhão, São Bernardo e Tutóia. Para o diagnóstico sorológico foi utilizada a prova de 

Soroaglutinação Microscópica (SAM) (OIE,2014), empregando 24 sorovares de Leptospira 

interrrogans como antígenos. Das 300 amostras analisadas, 100% do rebanho apresentou-se 

reagente para Leptospira spp, com 87% (261/300) de animais positivos para pelo menos um 

sorovar no teste de Soroaglutinação Microscópica (SAM).Os sorovares mais predominantes 

estão dipostos na tabela 1, sendo eles o Sentot com 41,7% (125/300)este pouco descrito na 

literatura (HERRMANN et al. 2004), Hadjo com 38% (114/300) este indicado como 

principal causador da enfermidade em bovinos e os ovinos são apontados como 

mantenedores (FERNANDES, 2009), Adamanda  33,3% (100/300) este associado com o 

contato com animais silvestre assim como o Hebdomadis 31% (93/300) de acordo com Santa 

Rosa et al.(1980), por fim o sorovar Pomona com 30% (90/300)que em ovinos constitui a 

principal causa de infecção com demonstração clínica (LUCHEIS & FERREIRA JR, 

2011).Os títulos finais das reações de aglutinação ocorreram nas diluições 1:200 

(23,04%)que são indicativos de infeção crônica, 1:400 (8,41%) até 1:800 (1,98%) indicando 

infecção sub-aguda. 
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Tabela 1. Distribuição de ovinos reagentes à prova de SAM para diferentes sorovares de 

Leptospira spp na da regional de Chapadinha, Maranhão, Brasil, 2015. 

Sorovar N° de ovinos 

Reagentes* 

% Sorovar N° de ovinos 

Reagentes 

% 

      

L.Sentot 125 41,7 L.Batavae 56 18,7 

L.Hadjo 114 38,0 L.Pyrogenes 51 17,0 

L.Adamanda 100 33,3 L.Butembo 42 14,0 

L.Hebdomadis 93 31,0 L.Whitcombi 37 12,3 

L.Pomona 90 30,0 L.Javanica 37 12,3 

L.Grippotyphosa 87 29,0 L.Cynope 33 11,0 

L.Autuminallis 72 24,0 L.Taransovi 30 10,0 

L.Shermani 69 23,0 L.Castelone 28 9,3 

L.Guaricura 65 21,7 L.Panamá 28 9,3 

L.Canícola 62 20,7 L.Icterohemorragiae 23 7,7 

L.Compenahgue 61 20,3 L.Brastilava 20 6,7 

L.Wolff 61 20,3 L.Australlis 11 3,7 

*Titulação de anticorpos =1:100 

 

Podemos concluir que a leptospirose está amplamente difundida nos rebanhos ovinos da 

regional de Chapadinha, Maranhão, com alta prevalência, sugerindo alta endemicidade da 

infecção no rebanho. Os sorovares mais prevalentes foram Hadjo, Adamanda, Hebdomabdis 

e Pomona, podendo estar causando altos prejuízos principalmente reprodutivos para os 

rebanhos que a possuem.Assim faz-se necessário o conhecimento, isolamento e identificação 

dos sorovares circulantes não somente para avaliar a ocorrência destes mas sim definir as 

estirpes de maior prevalência que trazem prejuízos aos rebanhos acometidos com intuito de 

minimiza-los  com posterior incorporação destes em vacinas que cubram a real necessidade 

do estado. 

 

Palavras-chave: Ovinos, Soroaglutinação Microscópica, Leptospirose. 
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A brucelose, também conhecida nos animais como “Doença de Bang” ou “Aborto 

Contagioso” e nos humanos como “Febre de Malta” ou “Febre Ondulante”, é uma doença 

infectocontagiosa, de caráter crônico e zoonótico, provocada por bactérias do gênero 

Brucella. A transmissão dessa infecção ocorre quase sempre pelo contato direto ou indireto 

com animais infectados ou seus produtos (SANTOS, 2011). De distribuição mundial e 

preconizadora de consideráveis prejuízos econômicos no rebanho bovino, essa doença pode 

ter uma disseminação considerável e, com frequência, muito rápida, devido à progressiva 

intensificação da produção leiteira e de corte, assim como pela concentração das criações 

bovinas, sempre que não sejam tomadas as medidas apropriadas de proteção e de combate 

(ALVES, 2011). O estado do Maranhão possui um rebanho bovino total de 7.403.542 

(BRASIL, 2012), na qual a prevalência aparente de focos de brucelose está estimada em 

torno de 11,42% e a prevalência aparente da doença em fêmeas bovinas com idade superior 

ou igual a 24 meses está estimada em aproximadamente 2,52% (BORBA, 2012). Este 

trabalho objetivou-se realizar estudo soroepidemiológico da Brucella abortus em rebanho 

bovino na região Sudoeste do Estado do Maranhão. Para tanto, o estudo foi realizado em 13 

propriedades localizadas nos municípios de Imperatriz, Davinópolis, Ribamar Fiquene, 

Porto Franco, Buritirana e Governador Edson Lobão que fazem parte do Sudoeste do Estado 

do Maranhão. O tamanho da amostra foi determinado através da fórmula do Centro Pan-

Americano de Zoonoses (1979), para o estudo de enfermidades infecciosas crônicas, com 

nível de confiança de 99% e erro amostral de 5%. No período de setembro de 2014 a julho 

de 2015 foram colhidas 250 amostras de soro bovino, provenientes de 13 propriedades da 

área de estudo, selecionadas por amostragem estratificada de tamanho proporcional ao 

efetivo bovino existente em cada município por favorecer uma amostra mais representativa 

da população. A coleta foi realizada a campo em unidades produtoras de carne e leite no 

rebanho bovino na referida região citada, na qual as amostras de sangue colhidas foram de 

fêmeas bovinas, com idade variando de dois ano a oito anos. Os animais foram avaliados de 

acordo com a arcada dentária, na determinação da idade aproximada, quando não havia 

registro sobre a data exata de nascimento do animal.  
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Tabela 1: Cidades visitadas correspondentes a Região Sudoeste do Maranhão, bem como, 

o número de amostras/propriedades, Maranhão 2015. 

Cidades Propriedades Amostradas Nº de Animais Testados 

Imperatriz 2 40 

Davinópolis 1 20 

Ribamar Fiquene 3 55 

Porto Franco 3 60 

Buritirana 1 20 

Governador Edson Lobão 3 55 

Total 13 250 

 

Durante as coletas, em cada propriedade é aplicado um questionário contendo perguntas 

objetivas referentes ao sistema de produção, manejo sanitário e reprodutivo. As amostras 

foram coletadas por punção da veia caudal, utilizando-se sistema à vácuo estéril sem 

anticoagulante (Vacuttainer) de 10 ml e armazenadas em caixas isotérmicas contendo gelo. 

As amostras foram centrifugadas para a obtenção do soro e após a centrifugação o soro foi 

transferido para tubos tipo eppendorff para a realização da prova do Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT) e 2-Mercaptoetanol (2-ME). O desenvolvimento das atividades de 

centrifugação foi executado no laboratório do CESI/UEMA (LABIO), no município de 

Imperatriz/Maranhão. Já os exames sorológicos de AAT e 2-ME foram realizados no 

Laboratório de Doenças Infecciosas no campus da UEMA em São Luís. Foram coletados 

250 soros bovinos distribuídos em 13 propriedades na área de estudo. Assim, obteve-se um 

resultado de 29 amostras positivas no teste de triagem do Antígeno Acidificado Tamponado 

(AAT) e 14 amostras sabidamente positivas no teste confirmatório do 2-Mercaptoetanol (2-

ME). Desse modo, observou-se uma soro prevalência de 12% (29/250) no teste de AAT e 

6% (14/250) para o 2-ME.  

 

Tabela 2: Frequência de bovinos reagentes para Brucella abortus nos testes Antígeno 

Acidificado Tamponado (AAT) e 2-Mercaptoetanol (2-ME), por munícipio do Sudoeste 

Maranhense. 

Cidades Nº Animais AAT % 2 –Mercapto % 

Imperatriz 40 07 18 06 15 

Davinópolis 20 00 0 00 0 

Rib. Fiquene 55 10 18 04 7 

Porto Franco 60 00 0 00 0 

Buritirana 20 03 15 01 5 

Gov. Ed. Lobão 55 09 16 03 5 

Total 250 29 12 14 6 

 

Quanto aos fatores de risco associados a ocorrência da Brucelose Bovina nos rebanhos 

criadores de bovinos na região Sudoeste do Estado do Maranhão, foram avaliadas 

características relevantes como sistema de produção, manejo sanitário, reprodutivo e 

acompanhamento veterinário, sendo que os principais encontrados foram tipo de exploração, 

tipo de ordenha, se já houve manipulação de fêmeas com dificuldade de parir e o que faz 

com o feto abortado. Ao analisarmos o número de focos encontrados nos munícipios da área 

de estudo, vimos que das 13 propriedades criadoras de bovinos que foram visitadas, 54% 

(7/13) apresentaram animais soro positivos, o que demonstra que a Brucelose é uma doença 

ainda prevalente.  
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Tabela 3: Frequência de foco da Brucella abortus nos testes Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT) e 2-Mercaptoetanol (2-ME), por região do Sudoeste Maranhense. 

                                       Foco 

Cidades Rebanhos AAT % 2 –Mercapto % 

Imperatriz 02 02 100 02 100 

Davinópolis 01 00 0 00 0 

Rib. Fiquene 03 03 100 02 67 

Porto Franco 03 00 0 00 0 

Buritirana 01 01 100 01 100 

Gov. Ed. Lobão 03 03 100 02 67 

Total 13 09 69 07 54 

 

Portanto, os resultados obtidos foram de 12% no teste de triagem (AAT) e 6% nos testes 

confirmatórios (2-ME). Dessa forma, conclui-se que a Brucelose continua prevalente. Os 

principais fatores de riscos encontrados foram ausência de piquete maternidade, tipo de 

exploração, tipo de ordenha, o que faz o feto abortado/placenta e manipula fêmeas com 

dificuldade de parir. Sendo assim, recomenda-se que os proprietários adotem as medidas de 

controle e profilaxia contempladas no PNCEBT, onde a principal refere-se à vacinação das 

fêmeas bovinas. 

 

Palavras-chave: Brucelose, Patologia, Saúde Pública.  
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A presente pesquisa propõe a avaliação do status sanitário de populações de camarões de 

cultivo Litopenaeus vannamei e novas populações de camarões selvagens Macrobrachium 

rosenbergii para patógenos de notificação obrigatória à Organização Internacional de 

Epizoontias (OIE) nas regiões da baixada e litoral oriental maranhense. Este trabalho integra 

um maior que visa implantação de programa de defesa sanitária do camarão no estado do 

Maranhão e dar continuidade ao trabalho inicial executado no período do segundo semestre 

de 2013 e primeiro semestre de 2014 onde foram feitos trabalhos durante a época chuvosa 

do estado. A pesquisa contou com suporte financeiro da FAPEMA (edital universal) e do 

PIBIC/FAPEMA. A metodologia foi dividida em três etapas principais, definição de rotas: 

Definir pontos de coleta em locais da Baixada Maranhense e Litoral Oriental Maranhense; 

Amostragem: Coleta e fixação de Macrobrachium rosenbergii selvagens do ambiente e 

Litopenaeus vannamei em fazendas de cultivo e Diagnóstico molecular: análise molecular 

de populações de camarões para os principais agentes infecciosos de significância para 

indústria feita a partir de Kits de Diagnóstico que utilizam do método da reação em cadeia 

da polimerase isotérmica e insulada (iiPCR); Na terceira etapa foram feitas as análises de 

diagnóstico molecular com amostras coletadas durante o período seco, para os vírus de 

notificação obrigatória a OIE (WSSV, TSV, YHV, IMNV, IHHNV). 

 

Tabela 1: Resultados obtidos a partir do procedimento de operação IIPCR. 

 L. 

vanamei 

M. 

rosenbergii 

WSSV IMNV TSV YHV IHHNV MRNV e 

NHP-B 

Turiaçú X  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo - 

Bacabeira 1 X  Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo - 

Bacabeira 2 X  Negativo Negativo Negativo Negativo Positivo - 

H. Campos   - Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo - 

Primeira 

Cruz 

 - Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo - 

Caeté  - Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo - 
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O IHHNV foi detectado em viveiros de um empreendimento de cultivo em Bacabeira (Figura 

2). O presente trabalho introduz a plataforma tecnológica de diagnostico molecular Pockit 

express (iiPCR) pela primeira vez ao Brasil.  A presença do IHHNV representa um alerta de 

significância epidemiológica para o estado do Maranhão. Com isso é possível concluir que 

estratégias de sanidade devem ser tomadas por parte dos órgãos fiscalizadores do estado do 

Maranhão, a fim de evitar a circulação de agentes patogénicos que resulte em perdas 

econômicas para a pesca e aquicultura no Estado. Dentre as quais destaca-se: 

estabelecimento de um conselho estadual de sanidade de organismos aquáticos implantação 

do programa estadual de sanidade de organismos aquáticos vivos e pescado, cadastramento 

universal das propriedades aquícolas; Cadastramento de unidades fornecedoras de ingresso 

de pós-larvas como requisito, normativo, de emissão de certificação sanitária dos lotes de 

ingresso para o estado do Maranhão; Formação técnica continuada e treinamento intensivo 

dos fiscais e Estabelecimento de unidade de quarentena para animais.  A viagem para a coleta 

da espécie Macrobrachium rosenbergii foi realizada a fim de realizar a coleta de material 

biológico de populações selvagens durante o período seco, porém a equipe deparou-se com 

a indisponibilidade de espécimes nas regiões, tal fenômeno pode ser explicado pelo habito 

de migração da espécie durante o seu período larval. Na natureza, M. rosenbergii habita rios, 

lagos e reservatórios que se comunicam com águas salobras, onde o desenvolvimento larval 

se completa (Fujimura & Okamoto, 1970 apud Ra’anan & Cohen, 1985). Durante a época 

reprodutiva, as fêmeas ovígeras migram para regiões estuarinas, onde ocorre a incubação 

dos ovos. Após a fase larval, as pós-larvas e os primeiros estágios juvenis apresentam baixa 

tolerância à salinidade, migrando para água doce (Ra’anan & Cohen, 1985).  Portanto 

conclui-se que o período no qual a equipe foi para campo coincidiu com a época reprodutiva 

dos espécimes na região, justificando a indisponibilidade de material biológico para a 

conclusão da pesquisa, consequentemente a avaliação das analises para o vírus MRNV 

(macrobrachium rosenbergii nodovírus). 

 

Figura 1: Prova da analise de IHHNV em amostras da fazenda do município de Bacabeira 

(ASA) onde foram analisados dois viveiros de cada local identificados na figura como A1 e 

A2) seguido do SPF (controle negativo) e o C+ (controle positivo), dando positivo para 

IHNNV em um dos viveiros analisados da Fazenda ASA (Bacabeira). 

 

 

 

Palavras-chave: Macrobrachium rosenbergii. Litopenaeus vannamei. iiPCR, OIE, 

sanidade. 
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O Território Rural Lençóis Maranhenses/Munim está inserido, em sua maior parte, na 

Mesorregião Norte Maranhense, contemplando a microrregião Lençóis Maranhenses 

(COOSPAT, 2010). Apesar do número de municípios a produção pecuária é pequena quando 

comparada com os outros territórios do Estado (IBGE, 2006). Apesar do número de 

municípios a produção pecuária é pequena quando comparada com os outros territórios do 

Estado. A Tabela 1 apresenta o número de animais existentes no Território de acordo com 

os dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

 

Tabela 1: Número de animais por município no Território Rural Lençóis Maranhenses / 

Munin 

Município Bovinos Caprinos Suínos Aves Eqüídeo

s 

Ovinos 

Axixá 1.308 45 1.321 18.137 193 40 

Bacabeira 5.757 778 1.416 7.613 273 552 

Barreirinhas 2.285 1.901 1.779 21.368 843 418 

Cachoeira Grande 1.111 205 642 3.111 1.123 10 

Humberto de 

Campos 

1.231 1.264 1.331 1.617 332 10 

Icatu 531 310 1.021 6.332 501 35 

Morros 1.026 235 2.042 7.283 1.200 4 

Paulino Neves 2.427 2.252 1.666 25.212 1.567 2.627 

Presidente 

Juscelino 

817 136 2.186 1.066 1.098 94 

Primeira Cruz 3.322 1.632 3.955 7.980 1.146 187 

Rosário 1.194 215 1.126 76.012 251 521 

Santo Amaro 2.040 4.270 4.046 4.982 518 1.333 

Total 21.049 13.243 22.531 180.713 9.045 5.831 

FONTE: Censo Agropecuário. IBGE, 2006 

 

A carne é considerada o produto principal do abate bovino (IEL et al., 2000). Entre a fazenda 

ou os campos naturais onde são criados esses animais e a mesa do morador do Território ou 

do turista que chega em número cada vez maior, há um conjunto de empreendimentos que 

desenvolvem as atividades necessárias para que o animal seja transportado, abatido e tenha 

a sua carne disponibilizada para o consumo. A esse conjunto de etapas dá-se o nome de 
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cadeia produtiva. O Médico Veterinário exerce um papel de grande relevância na área de 

produção animal, seus conhecimentos específicos o capacitam a manter os níveis de saúde 

elevados (BRITES NETO, 2003). Nesse contexto tem-se o importante papel do médico 

veterinário que em relação às atividades da cadeia produtiva da bovinocultura de corte se dá 

em todas as etapas desde a assistência técnica relacionada ao manejo produtivo e 

reprodutivo, à defesa agropecuária na produção e no trânsito dos animais, à inspeção no 

processo de abate e a vigilância sanitária no comércio de produtos e subprodutos de origem 

animal. Soma-se a isso a responsabilidade técnica em todas as instâncias dessa cadeia. Na 

primeira etapa foi realizado o levantamento das informações bibliográficas, posteriormente 

através de entrevistas interativas, nos municípios correspondentes foi realizada a coleta dos 

principais dados para execução da pesquisa. Desta forma foi conversado com os informantes 

chaves da cadeia produtiva. Assim os dados foram anotados e gravados e posteriormente, 

revisados, interpretados e analisados para a obtenção dos resultados finais.  Os resultados 

obtidos demonstram que na fase de produção não foi encontrado Médico Veterinário, no 

entanto como o gado é proveniente de outros municípios, faz-se necessário que estes 

possuam a GTA (Guia de trânsito animal). A AGED- MA (Agência estadual de defesa 

agropecuária)  conta com uma equipe que possui veterinários dentro do território estudado 

na Unidade Regional de Rosário e na unidade local de Barreirinhas. Também foi observado 

que há abate em abatedouros considerados clandestinos. Nenhum dos municípios do 

território possui abatedouro municipal. O município de Bacabeira é o único do território que 

possui o S.I.M. (Serviço de Inspeção Municipal), e conta com uma medica veterinária nesse 

serviço. O transporte da carne do abatedouro aos locais de comercialização é realizado em 

caminhões frigoríficos nos abatedouros de Axixá e Barreirinhas, e nos demais é feito em 

carros abertos, de forma exposta, sem qualquer acondicionamento adequado. A 

comercialização da carne acontece em açougues em todos os municípios, e apenas 

Bacabeira, Cachoeira Grande e Rosário possuem mercado municipal em funcionamento. A 

emissão de Alvarás de funcionamento é emitida pelas prefeituras através da Vigilância 

Sanitária (VISA), órgão que também faz a fiscalização desses estabelecimentos. Os dados 

demonstram que há veterinário nas prefeituras dos Municípios de Presidente Juscelino, Icatu, 

Axixá, Bacabeira e Humberto de Campos. Quando perguntado aos feirantes/açougueiros os 

cuidados que tem com a carne comercializada, de forma geral, foi respondido que os 

cuidados higiene básica do box, cuidado no manuseio da carne, evitando que os clientes 

toquem no produto, já que a carne se encontra exposta para venda, não deixar que moscas 

fiquem sobre a carne, no final da manhã guardar a carne no freezer para que no dia posterior 

seja posta à venda novamente. O único serviço de orientação foi realizado na execução de 

palestras em parceria com as prefeituras e a AGED-MA nos municípios de Rosário, 

Presidente Juscelino e Icatu. Dos feirantes\ açougueiros entrevistados apenas 1% não sabe 

de onde vem a carne comercializada; E devido à falta de informações da importância do 

profissional Médico Veterinário na orientação do seu serviço, poucos são o que reconhecem 

a necessidade do mesmo e vêm necessidade da sua presença, mas afirmam que sentem falta 

de orientação e de um profissional que faça isso e não somente faça as exigências e cobranças 

a respeito do seu serviço. Os dados obtidos demostram que apesar de ter sua importância 

percebida por todos os entrevistados na estrutura da cadeia produtiva, a ausência desse 

profissional é bastante clara no território. A produção local é pequena, portanto sendo 

proveniente de fora do território pesquisado, sob o controle da AGED-MA através da 

emissão de GTA ( Guia de trânsito animal). Apesar da existência de quantidade razoável de 

abatedouros , apenas um matadouro no território – o de Axixá – está em condições adequadas 

para receber fiscalização e ter condições de atender as exigências legais para o abate de 

bovinos. Mas ainda não foi registrado pela AGED. Todos os outros funcionam de forma 

clandestina. A carne sai dos matadouros direto para os mercados e açougues que também 
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não são fiscalizados adequadamente já que não há veterinários nos serviços de Vigilância 

Sanitária, salvo alguns poucos municípios. No entando essa fiscalização ocorre raramente, e 

sem as devidas orientações aos vendedores, o que demostram que a carne consumida no 

território não possui qualquer garantia de boa qualidade.  

Palavras-chave: Lençóis Maranhenses/Munim. Bovinocultura. Médico veterinário. 
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A bovinocultura de leite no Brasil tem apresentado uma evolução importante atualmente, a 

produção de leite no Brasil em 2010 chegou a 20.966.730 milhões litros de leite, o que 

correspondeu a um aumento de 7,0% em comparação aos 19.601.655 milhões de litros 

observados em 2009. Vacas e novilhas tem sido alvo de várias pesquisas, para que o 

aproveitamento mais racional de seus gametas seja possível. Biotécnicas reprodutivas vêm 

sendo aprimoradas com o intuito de maximizar a eficiência de animais geneticamente 

superiores visando um maior número de descendentes num período de tempo curto, 

favorecendo, então, os programas de melhoramento genético. A aplicação da Ovum pick-up 

(OPU) é de grande importância para a multiplicação rápida de animais, mesmo sem 

tratamento hormonal, oócitos imaturos, colhidos via transvaginal, podem ser usados com 

sucesso para a PIV (KRUIP et al.1994). Este trabalho teve o objetivo de avaliar, a qualidade 

dos CCOs coletados por aspiração folicular, assim como a taxas de recuperação de vacas e 

novilhas da raça Girolando. Foram utilizadas novilhas (n=10) e vacas (n=8) pertencentes ao 

Núcleo de Ruminantes, localizado na UEMA. As doadoras foram contidas para a realização 

da OPU de acordo com a metodologia descrita por Pieterse et al.(1988) e adaptada por 

Seneda et al. (2003), utilizando um aparelho de ultrassom (CHISON, 9300VET), com 

transdutor convexo de 5,0 MHz acoplado a uma guia de aspiração transvaginal (WTA Ltda., 

Brasil). As aspirações foram realizadas introduzindo a guia de aspiração na vagina, 

posicionada no fundo de saco vaginal, junto à fórnix cervical e, com o auxílio da 

manipulação transretal, os ovários foram posicionados na linha de punção indicada na tela 

do aparelho de ultrassonografia, com os folículos acima de 2 mm sendo puncionados e 

aspirados. O material aspirado foi encaminhado para Laboratório de Reprodução Animal 

(UEMA) e transferido para um filtro de coleta de embriões (Nutricell®). Os CCOs foram 

transferidos para placas e classificados de acordo com a qualidade morfológica em Graus I, 

II, III e IV, conforme Leibfried e First (1979), apenas os CCOs (Graus I, II e III) foram 

considerados viáveis. Os dados para as variáveis estudadas foram comparados pelo teste do 

χ2, para P < 0,05. Foram realizadas quatro sessões de aspiração folicular (OPU) a intervalos 

de 15 dias, em um total de 72 aspirações das 18 fêmeas doadoras dos dois grupos 

experimentais. Foram recuperados 778 CCOs totais (458 CCOs novilhas e 320 CCOs vacas) 

e 732 CCOs viáveis (427 CCOs novilhas e 305 CCOs vacas). .O efeito da categoria (novilha 

e vaca) número total de estruturas recuperadas por OPU são apresentados na Tabela 1. As 
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novilhas foram superiores (p<0,05) em relação às vacas quanto ao número CCOs totais e 

viáveis. 

 

Tabela 1. Número total de estruturas recuperadas por OPU 

Estruturas 

Recuperadas 

CATEGORIAS 

NOVILHAS  VACAS 

N %   N % 

Totais 458 58,8A   320 41,2B 

Viáveis 427 58,3A   305 41,7B 

A, B: letras desiguais na linha diferem estatisticamente pelo teste do χ2, para P<0.05 

O efeito da categoria (Novilha e Vaca) sobre a proporção de recuperação baseada na 

qualidade oocitária entre os tratamentos, são apresentados na tabela 2. Não houve diferença 

significativa quanto à proporção grau I entre os tratamentos. As vacas foram superiores 

(p<0,05) na proporção grau II (GII) quando comparada as novilhas. Porém, as novilhas 

apresentaram melhores proporções em grau III (GIII) e atrésicos/degenerados (AT/DEG). 

Não houve diferença significativa para proporção grau IV (GIV) entre os tratamentos. 

Tabela 2. Proporção de recuperação baseada na qualidade oocitária entre os tratamentos e 

entre os graus de qualidade oocitária conforme classificação morfológica 

Estruturas 

Recuperadas 

CATEGORIAS 

NOVILHAS  VACAS 

N %   N % 

Grau I 98 23,0A   75 24,6A 

Grau II 116 27,2B   149 48,9A 

Grau III 213 49.8A   81 26,5B 

Grau IV 3 0,7A   1 0,3A 

AT/DEG 28 6,1A   14 4,4B 

A, B: letras desiguais na linha diferem estatisticamente pelo teste do χ2, para P<0.05. 

GI - Grau 1;GII - Grau 2; GIII - Grau 3; GIV – Grau 4; AT/DEG - Atrésico e Degenerado. 

 

A categoria novilha proporcionou uma maior quantidade de estruturas recuperadas (GIII e 

AT/DG) em relação às vacas, porém as vacas apresentaram maior quantidade de GII. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Bovinos; CCOs; OPU 
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A criopreservação é um processo pelo qual células, gametas, embriões e tecidos são 

armazenados em baixas temperaturas em nitrogênio líquido, por um período de tempo 

indeterminado, sem que este perca sua atividade funcional, permitindo a conservação de 

germoplasma animal (SIQUEIRA FILHO, 2009). Dentre os procedimentos de 

criopreservação, a vitrificação tem se mostrado como a opção mais viável para a conservação 

de embriões (SMITH et al., 2010). Esse método utiliza altas concentrações de crioprotetores 

e altas taxas de resfriamento, ou seja, durante o processo de vitrificação uma solução viscosa 

se solidifica durante o resfriamento, sem a formação de cristais de gelo, mantendo desta 

forma, as células em um estágio quiescente (VAJTA; KUWAYAMA, 2006). O objetivo 

deste trabalho foi vitrificar embriões bovinos em solução de vitrificação contendo associação 

de etilenoglicol, dimetilsulfóxido e sacarose em condições controladas de laboratório. Na 

maturação in vitro, os oócitos foram lavados 3 vezes no meio para maturação e, 

posteriormente, transferidos para placas de cultivo com 4 gotas, contendo cada uma 100 µL 

de meio para maturação e cobertas por óleo mineral. As placas foram levadas à estufa de 

cultivo celular com 10 a 20 oócitos por gota, onde permaneceram por 22 a 24 horas. Para a 

fertilização in vitro foi utilizada a mesma partida de sêmen congelado de um reprodutor 

bovino. Em cada repetição, uma palheta de sêmen foi descongelada em banho-maria a 39°C 

por 1 min. Após a avaliação da motilidade e do vigor, o conteúdo da palheta foi dividido e 

depositado no fundo de dois recipientes cônicos com 1 mL de meio sperm-talp. Os 

recipientes foram incubados nas mesmas condições de maturação por 60 min para a 

separação dos espermatozóides viáveis pela técnica de “swim up”. Ao término do período 

de maturação, os CCOs foram lavados 3 vezes e colocados em gotas de 100 µL do meio fert-

talp, onde foram inseminados com 100.000 espermatozóides por gota, sendo então mantidos 

na incubadora a 39ºC com atmosfera de 5% de CO2 e 100% de umidade relativa por 18 a 20 

horas. Após a fecundação in vitro, cada grupo de oócitos foi retirado do meio de fecundação 

e colocado em placas de Petri, contendo o meio para cultivo embrionário de onde, com o 

auxílio de uma pipeta, foram removidas as células do cumulus oophorus, deixando as 

estruturas parcialmente desnudas. Estas foram lavadas 3 vezes no meio de cultivo, e cada 

grupo foi transferido para gota contendo 100 µL do mesmo meio, com algumas células do 

cumulus oophorus. As estruturas permaneceram por mais 6 a 7 dias na incubadora a 39ºC, 

5% CO2 e 100% de umidade relativa do ar até que o desenvolvimento embrionário atingisse 

o estádio de blastocisto. Após a avaliação morfológica, os blastocistos produzidos in vitro 

no dia 7 após a fecundação, considerados de qualidade excelente ou muito boa, foram 

utilizados para a vitrificação, sendo distribuídos igualmente entre os tratamentos. O 

delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com 10 repetições e 5 

tratamentos. Os resultados obtidos foram submetidos à análise descritiva e análise de 

variância cujas médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Em todos tratamentos avaliados nos bioensaios foram utilizados 

elevado número de oócitos bovinos (grau I e II), com intuito de garantir maior sucesso nas 
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taxas de desenvolvimento de embriões cultivados in vitro (Tabela 1). No entanto, foi 

observado um declínio acentuado na porcentagem de blastocistos, blastocistos expandidos e 

eclodidos em todos os tratamentos avaliados (Tabela 1). Nos tratamentos vitrificados foram 

observados os menores percentuais de embriões no estágio de blastocisto expandidos e 

eclodidos (Tabela1) indicando uma possível interferências dos crioprotetores (EG e DMSO) 

nesse estágio de desenvolvimento.  

 

Tabela 1. Totais de ovários, oócitos (Grau I e II) e porcentagem dos estágios de 

desenvolvimento de embriões bovinos cultivados in vitro. 

Tratamentos 
Ovários  G1*  G2*  Total** Mórula  Bl1.  BEX2 BE3 

N (%)  (%) N (%) (%)  (%) (%) 

Controle (não 

vitrificado)  290 49,31 50,69 720 92,36 40,28 27,64 12,22 

4,8M EG+7,2M 

DMSO 270 65,02 34,98 666 90,84 34,38 8,26 1,20 

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,1M Sac. 277 72,85 27,15 766 72,72 38,77 12,01 1,57 

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,25M Sac. 279 68,40 31,60 674 76,26 42,43 13,50 4,15 

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,5M Sac. 317 67,82 32,18 721 91,12 58,67 14,15 7,77 
1Blastocisto; 2Blastocisto expandido; 3Blastocisto eclodido; * classificação dos oócitos selecionados 

para os bioensaios (Grau 1 e 2); ** Número total de oócitos utilizados nos bioensaios. 

 

No presente estudo, os resultados demonstraram que todos os grupos vitrificados não 

diferiram estatisticamente do grupo controle durante as avaliações dos estágios de mórula 

(Tabela 2; F 4,49 = 0,91, P>0,05) e blastocisto (Tabela 2; F 4,49 = 1,39, P >0,05). No entanto, 

foram observadas diferenças estatísticas nos estágios de blastocisto expandido (Tabela 2; F 

4,49 = 5,14, P<0,001) e blastocisto eclodido (Tabela 2; F 4,49 = 6,16, P<0,001) quando 

comparados todos os tratamentos entre si (Tabela 2). No estágio de blastocisto expandido 

foi constatado que os únicos tratamentos que diferiram do grupo controle foram os 

tratamentos 2 (4,8M EG+7,2M DMSO) e 4 (4,8M EG+7,2M DMSO+0,25M Sac.) (Tabela 

2). Apesar dos grupos vitrificados não diferirem entre si (Tabela 2), notou-se uma tendência 

dos tratamentos vitrificados e associados à sacarose apresentarem maiores valores médios 

nas taxas de blastocisto expandido (Tabela 2). No estágio de blastocisto eclodido (Tabela 2), 

o grupo controle diferiu estatisticamente do tratamento 2 (4,8M EG+7,2M DMSO) e do 

tratamento 3 (4,8M EG+7,2M DMSO+0,1M Sac.). Não houve, portanto, diferença 

estatística do grupo controle quando comparado com os tratamentos 4 (4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,25M Sac.) e 5 (4,8M EG+7,2M DMSO+0,5M Sac.) respectivamente. Ademais, 

também foi observado que não houve diferença estatística entre os tratamentos vitrificados 

e associados à sacarose (Tratamentos 3, 4 e 5; Tabela 2). Em contraste, notou-se que o 

tratamento não associado à sacarose (4,8M EG+7,2M DMSO) não diferiu estatisticamente 

dos tratamentos 3 e 4, ambos vitrificados e associados à sacarose, respectivamente (Tabela 

2). Uma vez que não se verificou diferença estatística entre o grupo controle e em alguns 

tratamentos vitrificados e associados à sacarose (Tabela 2), acredita-se que o uso da sacarose 

em protocolos de vitrificação de embriões bovinos seja necessário, haja vista que a adição 

deste crioprotetor diminuiria a propensão de danos osmóticos no desenvolvimento 

embrionário. A adição de sacarose possibilita a redução da quantidade necessária de 

crioprotetores intracelulares no processo de vitrificação (KASAI, 1996), o que diminui a 

toxicidade da solução e beneficia a qualidade embrionária pós-descongelação. Ademais, este 
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açúcar proporciona um efeito osmótico adicional, acelerando a desidratação da célula, 

diminuindo o tempo disponível para a entrada de crioprotetores intracelulares e reduzindo 

também o risco de formação de cristais de gelo intracelulares (KASAI et al., 1990). A 

associação de diferentes tipos de crioprotetores tem sido utilizado como alternativa para 

maximização de protocolos de vitrificação de embriões bovinos.  

 

Tabela 2. Média e desvio padrão da taxa de desenvolvimento de embriões cultivados in vitro 

utilizando associação de EG, DMSO e Sacarose em diferentes concentrações. 

Tratamentos Mórula Blastocisto Blast. Exp1 Blast. Eclod2 

 Médias ± EP3 (n=10) 

Controle (não vitrificado) 4,12±0,13a  3,30±0,17a  2,88±0,20a  1,88±0,31a  

4,8M EG+7,2M DMSO 4,09±0,09a  3,11±0,13a  1,82±0,11b  0,49±0,15c  

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,1M Sac. 
3,94±0,15a  3,40±0,07a  2,29±0,09ab  0,66±0,17bc  

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,25M Sac. 
3,93±0,07a  3,34±0,10a  2,19±0,18b  1,00±0,25abc  

4,8M EG+7,2M 

DMSO+0,5M Sac. 
4,16±0,09a  3,59±0,22a  2,25±0,22ab  1,60±0,28ab  

1Blastocisto expandido; 2Blastocisto eclodido; 3Média ± erro padrão. Diferentes letras, na mesma 

coluna, denotam diferença estatística entre os grupos testados (ANOVA, Teste de Tukey P < 0,05). 

Dados transformados usando log x+1. 

 

Palavras-chave: Criobiologia reprodutiva; Fertilização In Vitro; Protocolos de vitrificação. 
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A expansão da área urbana e populacional tem como consequência o aumento na busca por 

alternativas de alimentos, sendo alguns animais silvestres uma importante fonte de alimento, 

onde diversas espécies como aves, pacas, cervos, capivaras, tatus e tartarugas são utilizadas 

como fonte proteica (GASPAR& SILVA, 2009). Dentre essas espécies está o Kinosternon 

scorpioides, uma pequena tartaruga de água doce da ordem dos quelônios pertencente à 

família Kinosternidae, com tamanho médio de 16 a 18 cm, que possui como características 

gerais os quatro membros curtos como pilares, com cinco dedos ligados por membranas 

interdigitais, um casco ósseo convexo e alto, recoberto por escamas córneas, a carapaça, e 

outro ventral, o plastrão. São animais onívoros alimentando-se de algas, restos de vegetais, 

insetos, girinos e rãs (CARVALHO et al., 2010, MACHADO JÚNIOR et al., 2006). O 

principal órgão de armazenagem de alimento é o estômago, que atua na redução química do 

mesmo, juntamente com o intestino delgado, através das enzimas produzidas nestes órgãos 

e no pâncreas. Já que a natureza química do alimento ingerido pelos diferentes animais é 

similar, também nos diversos vertebrados encontraremos as mesmas glândulas secretoras e 

as mesmas enzimas necessárias para a realização de tal processo. Objetivou-se com esse 

trabalho analisar o papel da fisiologia digestiva associada à sazonalidade na tartaruga 

Kinosternon scorpioides em seu ambiente natural. Tal estudo foi realizado na cidade de São 

Bento, município da Baixada Maranhense, durante o período seco e chuvoso, na temporada 

de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. O experimento foi conduzido no Laboratório da 

Fazenda Escola de São Bento e no Laboratório de Anatomia do Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão campus São Luís. Foram capturados 14 

animais adultos, com comprimento médio de carapaça de 12,93 cm e peso médio de 290 g 

no período seco e comprimento médio de carapaça de 13,90 cm e peso médio de 355,45 g 

no período chuvoso. Esses animais adultos foram organizados em dois grupos, sendo um 

para período seco e outro para período chuvoso, foram submetidos à biometria, anestesiados 

com xilazina a 2% e ketamina a 1% na dose letal de dois e 60mg/100 g de peso vivo, por via 

intramuscular, respectivamente e submetidos à eutanásia pela administração de tiopental 

sódico a 2,5% (60mg/Kg/EV) no seio venoso cervical de acordo com as normas de BEA 

(Resolução do CFMV). Recolheu-se amostras de sangue para obtenção do soro, a fim de 

detectar a enzima amilase, utilizando o método de Caraway (1959), e a lipase pela 

metodologia modificada de Cherry e Crandall (1932), ambas utilizando o kit da Bioclin. 

Posteriormente, fez-se a coleta do estômago, fígado, pâncreas e intestino delgado e grosso 

para determinar a enzima tripsina, realizada pelo método descrito por Erlanger et al. (1961), 

utilizando-se N-Benzoil-D, L-arginina p-nitroanilida (D,L-BApNA) como substrato. Na 

Tabela 1 estão apresentadas as medidas biométricas comparativas dos animais durante o 
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período seco e o período chuvoso. Na Tabela 2 estão relacionados os valores da amilase e 

da lipase dos animais no período seco e chuvoso. 

 

Tabela 1: Medidas biométricas e peso dos jurarás (Kinosternon scorpioides) capturados em 

São Bento - MA, 2014.  

Período 
do ano 

CC (cm) 
±DP 

LC (cm) 
±DP 

CP (cm) 
±DP 

LP (cm) 
±DP 

Alt (cm) 
±DP 

P(g) ±DP 

 
Período 
seco 

 
12,40±1,44b 

 
8,18±0,87a 

 
11,53±1,56a 

 
6,50±0,86a 

 
4,39±0,57b 

 
243±109a 

 
Período 
chuvoso 

 
13,89±0,72a 

 
8,96±0,46a 

 
12,85±0,85a 

 
6,83±0,65a 

 
5,20±0,46a 

 
338±61a 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de “t” (p≤ 0,05). 

CC = comprimento de carapaça; LC= Largura de carapaça; CP = Comprimento de plastrão; LP = Largura de 

plastrão; Alt = altura; P = peso; DP= Desvio padrão 
 

Tabela 2: Médias das enzimas amilase e lipase em UI/mg do Kinosternon scorpioides 

durante o período seco e chuvoso. São Bento – MA, 2014 - 2015. 
Período do ano Amilase Lipase 

 
Período seco 

 

7,91 ± 6,04a 

 

55,84 ± 11,24a 

 
Período chuvoso 

 

7,91 ± 5,59a 

 

60,89 ± 5,74a 

 

   Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de “t” (p≤ 0,05).  

Observou-se variação na atividade de amilase no soro, sendo a menor de 3,95 UI/mg no 

animal que apresentou peso e comprimento de 75,71g e 9,81cm, respectivamente. A maior 

atividade de amilase foi de 19,77 UI/mg com peso de 274,56g e comprimento de 11,63cm, 

sendo esses valores observados no período seco. No período chuvoso, o mínimo foi de 3,95 

UI/mg com peso de 288,07 UI/mg e comprimento de 12,90cm; e no máximo de 19,77 UI/mg 

com peso de 237,86g e comprimento de 13,26. A atividade da lipase no período seco foi de 

no mínimo 38,25 UI/mg, com peso de 75,71g e comprimento de 9,81cm e máxima de 69,34 

UI/mg com peso de 269,15g e comprimento de carapaça de 13,04cm. No período chuvoso 

teve-se a mínima de 53,45 UI/mg com peso de 390,14g e comprimento de carapaça de 

14,29cm e máxima de 67,72 UI/mg com peso de 288,07g e comprimento de carapaça de 

12,90cm. Avaliando os valores de amilase e lipase no período seco e chuvoso, observou-se 

que a média da amilase no período seco e a média no período chuvoso não teve variação 

significativa (P>0,05). Os valores da amilase foram aumentando de acordo com o peso e o 

comprimento de carapaça, ou seja, quanto maior o peso e comprimento de carapaça, maior 

a atividade de amilase. Esse achado condiz com Seixas Filhos et al. (1999) ao estudar a 

atividade de amilase no quimo presente nos intestinos médio e posterior, ou reto, em três 

espécies tropicais de peixes Teleostei de água doce: piracanjuba, Brycon orbignyanus 

(Valenciennes, 1849), piau, Leporinus friderici (Bloch, 1794), e surubim, Pseudoplatystoma 

coruscans (Agassiz, 1829). Os valores de lipase também não variaram com o período. No 

período seco a média de lipase foi menor que no período chuvoso (55,84 UI/mg e 60,88 
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UI/mg, respectivamente). No período seco a média de lipase foi menor que no período 

chuvoso (55,84 UI/mg e 60,88 UI/mg, respectivamente). Esses resultados confirmam que 

essa enzima tanto no período seco como no chuvoso se manteve constante. Diante dos 

resultados conclui-se que a tartaruga Kinosternon scorpioides produz enzimas digestivas 

tanto no período seco como no chuvoso. A quantidade da enzima amilase está mais 

relacionada com o comprimento e peso do animal que pelo estímulo da ingestão de 

alimentos. Constatou-se também que há maior quantidade da enzima amilase em animais 

machos. Com isso podemos inferir que essa espécie possui capacidade de digerir 

carboidratos e gorduras durante todo o período do ano. 

 

Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, atividade enzimática, manejo alimentar. 
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A comunicação adequada entre mãe e feto é fundamental para o sucesso da gestação e ocorre 

por meio da placenta na maioria dos mamíferos. A tolerância ao feto parece envolver tanto 

a ausência ou redução na expressão de antígenos polimórficos do complexo de 

histocompatibilidade maior (MHC) nas células trofoblásticas da placenta, como a 

manutenção de um estado de repouso ou imunologicamente imunossupressor no útero.  Nos 

bubalinos, não se sabe sobre o papel de genes de MHC de classe I não clássico nos 

mecanismos que envolvem a biologia do desenvolvimento embrionário e fetal. No entanto, 

a presença de antígenos MHC classe I, expressos durante o desenvolvimento embrionário, 

gestação e provavelmente também presentes durante o processo de implantação em bovinos 

nos leva a acreditar que esses genes possam estar presentes em bubalinos, e estarem 

relacionados à sobrevivência embrionária nesta espécie. Considerando a hipótese da 

presença de MHC de classe I não clássico no processo de implantação embrionária em 

bubalinos, este trabalho teve como objetivo caracterizar os genes do Complexo de 

Histocompatibilidade Maior (MHC) de classe I não clássico em búfalos. Foram utilizadas 

no estudo 15 placentas de búfalas em diferentes estágios gestacionais (cinco de cada 

trimestre de gestação) obtidas de abatedouros do município de São Luís e da Baixada 

Maranhense (Figura 1A). Coletou-se amostras em duplicata da região intercotiledonária e 

placentoma, estas foram acondicionadas em criotubos estéreis contendo a solução de 

estabilização - RNAlater® (Life Technologies), em seguida, mantidas a 4ºC overnigth e, 

posteriormente, congeladas a -20ºC. Para determinação do período gestacional, os fetos 

foram divididos em três grupos, de acordo com o estágio de gestação (Tabela 1). Para tanto, 

utilizou-se mensurações céfalo-coccígeas dos fetos (Figura 1B) (da nuca até a base da cauda) 

que foram interpretadas segundo a fórmula x= 2,5(y + 21), onde x é a variável “idade da 

gestação” e y representa o comprimento ápico-caudal, estimando-se assim o período 

gestacional. 

 

Tabela 1: Determinação do período gestacional com base na mensuração céfalo-coccígea. 

Grupo Tamanho (cm) Dias 

I - primeiro terço gestacional Até 16 0 a 90 

II - segundo terço gestacional 18-40 91 a 180 

III - terceiro terço gestacional a partir de 59 181 a 270 
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Figura 1. Coleta de amostras no abatedouro. A. Animais em período de descanso e dieta 

hídrica. B. Feto bubalino marcação da mensuração céfalo-coccígea (linha vermelha). 

 

Para caracterizar a expressão de MHC-I não clássico na placenta bubalina durante a 

gestação, utilizou-se o RT-PCR em tempo real quantitativo (qRT-PCR) com RNA total 

extraído do placentoma e da região intercotiledonária para amplificação dos genes MICB e 

NC3. Os dados da análise do qRT-PCR em tempo real demonstraram que não houve 

diferença estatística significativa na expressão de MHC-I não clássico nas regiões 

intercotiledonária e placentoma bubalino. A transcrição de MHC-I não clássico foi avaliada 

anteriormente na placenta bovina, demonstrando que os genes MICB e NC3 foram expressos 

em níveis elevados em células trofoblásticas da região intercotiledonária de bovinos. Na 

avaliação da expressão do MICB durante os três terços gestacionais propostos (1º, 2º e 3º 

trimestre), observou-se a maior expressão no primeiro trimestre gestacional, tanto na região 

intercotiledonária (Figura 2) quanto no placentoma (Figura 3) isso diverge do que foi 

encontrado por Santos et al. (2015) onde foi observada elevação da expressão no segundo 

terço gestacional, seguido por uma diminuição no último terço de gestação. Em um estudo 

realizado por Peng et al. (2011), foi avaliado a expressão de MICB em tecido placentário 

coletado no periparto, observou-se baixa expressão de MICB na placenta no primeiro e 

segundo trimestre de gestação, o que não ocorreu no terceiro trimestre. No placentoma foram 

observados níveis extremamente baixos na expressão de todos os genes avaliados, no 

entanto, observou-se uma tendência de aumento no segundo terço de gestação na expressão 

de NC3 quando comparado com os outros terços gestacionais. Já a expressão de NC3 na 

região intercotiledonária varia entre os três terços gestacionais, sendo mais expresso no 

primeiro terço da gestação. Em estudos anteriores observou-se uma superexpressão do gene 

NC3, em todos os estágios de gestação na região intercotiledonária que mostrou elevada 

expressão do gene nos tecidos fetal e placentário no último trimestre de gestação. O autor 

sugere que este gene pode atuar como um inibidor da resposta imune materna e da 

autoimunidade fetal. Além disso, acredita-se que a transcrição diferencial dos genes 

clássicos, provavelmente, atua sinergicamente com o gene não clássico NC3, em um 

mecanismo de proteção imunológica para a vaca gestante. 
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Palavras-chave: RT-qPCR, bubalino, placenta. 
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Figura 2: Expressão de MHC de classe I 

não clássico (MICB e NC3) na região 

intercotiledonária de búfalas em diferentes 

terços de gestação (primeiro, segundo e 

terceiro terços da gestação). Colunas 

representam média aritmética (n = 6) e erro 

padrão 

Figura 3: Expressão de MHC de classe I 

não clássico (MICB e NC3) no placentoma 

de búfalas em diferentes terços de gestação 

(primeiro, segundo e terceiro terços da 

gestação). Colunas representam média 

aritmética (n = 6) e erro padrão. 
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A leptospirose bovina é uma doença cosmopolita provocada por microrganismos do gênero 

Leptospira spp., tratando-se de importante zoonose em termos de saúde pública, com uma 

maior ocorrência em períodos chuvosos. Há necessidade de grande atenção por parte da 

medicina veterinária por se tratar de uma enfermidade ocupacional, fazendo-se importante 

conhecermos a sua frequência, para deste modo auxiliar no combate e prevenção desta 

afecção. O que justifica a pesquisa nos abatedouros municipais da ilha de São Luís, 

Maranhão. Este trabalho teve como objetivo comparar técnicas de diagnóstico para detecção 

de Leptospira interrogans em amostras de placenta de bovinos, oriundos de abatedouros da 

ilha de são luís ma. As amostras de sangue e placenta bovina foram colhidas em matadouros 

da ilha de São Luís, obtendo-se no total 18 amostras de placenta e sangue. Posteriormente 

realizou-se a retirada do soro das amostras sanguíneas para realização da técnica de 

soroaglutinação microscópica (SAM) para leptospira sp. cada amostra de soro foi testada 

para cada um dos 24 sorovares. Todas as amostras apresentaram–se positivas para pelo 

menos um dos sorovares testados, e/ou positividade para dois ou mais dos sorovares testados. 

Os sorovares que apresentaram maior frequência foram, icterohaemorrhagie (78%), 

Hebdomadis (72%), Patoc (67%), Adamanda (61%), Butembo e Copenhageni (56%). A 

técnica de imunohistoquímica (IHQ) permitiu observar distribuições difusas de aglomerados 

celulares no tecido placentário. Diversos tipos celulares foram marcados (macrófagos, 

células endoteliais e reticulares), demonstrando uma alta carga bacteriana infectante nas 

amostras, sugerindo a importância dos mesmos na patogenia da leptospirose 

(COELHO,2011). Este resultado, até o momento, é uma das primeiras demonstrações na 

literatura médica-veterinária, da presença de antígeno de leptospirose em tecido placentário 

de bovinos abatidos em matadouros, por meio da técnica de imunohistoquímica, 

documentado anteriormente no fígado, rins, coração, pulmão, músculo esquelético e 

cardíaco e baço (ALVES et al., 1992; UIP et al., 1992; RIEDEMANN et al., 1994; 

ZAMORA et al. 1995; BRANDESPIM et al., 2003) Os resultados adquiridos através da 

reação em cadeia da polimerase (PCR) no presente estudo confirmam a presença da bactéria 

em amostras parafinadas de placenta bovina, positivas anteriormente para Leptospira as 

técnicas de SAM e IHQ, nos permitindo afirmar que os animais testados possuíam 

positividade para os grupos de Leptospira desenhados nos primers, inclusive aqueles 

considerados patogênicos. Tais resultados eliminam possíveis dúvidas que os falsos 

positivos e/ou reações cruzadas da sorologia poderiam ter levantado.  
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Figura 01:Fotografia de gel de agarose a 2% mostrando amostras positivas para leptospira 

interrogans. lG-a (grupo a); lG-b (grupo b). Fonte: o autor 
 

Os resultados nos levam a crer, com base no peso molecular das amostras identificadas, 

positividade para os sorovares testados, que estavam incluídos nos sorogrupos analisados 

(Tabela 01), icterohaemorragiae, hebdomadis. Marcando também outros sorovares 

identificados anteriormente na técnica de SAM. Indicando que a PCR possui alta 

sensibilidade e especificidade, quando comparada com as demais técnicas, e seu uso é 

indicado para a detecção de DNA de Leptospira sp. em amostras de placenta bovina. 

 

Tabela 01. Descrição dos grupos de leptospira interrogans empregados na técnica de PCR 

MULTIPLEX para Leptospira spp. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluímos que frequência de anticorpos anti-Leptospira spp. em bovinos abatidos em 

matadouros-frigoríficos no município de São Luís-MA foi elevada. E a  técnica de PCR foi 

de grande importância para comprovação da presença da bactéria, corroborando os 

resultados obtidos pelas técnicas de SAM e IHQ. Com tais resultados observa-se que a 

leptospirose constitui um problema de Saúde Pública no estado do Maranhão que precisa ser 

analisado com maiores critérios. 

 

 

 

Palavras-chave: leptospira, PCR, imunohistoquimica  

 

 

 

 

Grupo A Grupo B 

L. interrogans     Wolffi L. interrogans       56601 

L. interrogans     Grippotyphosa L. interrogans       Pyrogenes 

L. interrogans      Autumnalis L. interrogans       56601 

L. interrogans       L1-130 L. interrogans       Pyrogenes 

L. interrogans       RGA L. interrogans       56601 
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Os solos brasileiros, de forma geral, são ácidos, pobres devido a sua gênese e ação do 

intemperismo e deficientes em nutrientes. Para torná-los produtivos, são utilizadas grandes 

quantidades de fertilizantes e corretivos agrícolas que são insumos agropecuários 

importantes para assegurar a produção de alimentos em quantidades suficientes para atender 

as necessidades da população brasileira e mundial. Na agricultura orgânica, a adubação tem 

como base a utilizaçãode fontes orgânicas e fertilizantes minerais naturais de baixa 

solubilidade. A fertilização potássica geralmente é feita por meio do uso de adubos 

orgânicos, que em geral apresentam teores baixos de K, como o sulfato de potássio, sulfato 

duplo de potássio e magnésio (origem mineral natural) ou cinzas. Pesquisas realizadas por 

Severino et al. (2006) indicam que alguns materiais orgânicos apresentam quantidades 

elevadas de potássio e cálcio, a exemplo da cinza de madeira, que pode ser usada como fonte 

repositora de nutrientes às plantas, destacando-se tanto pela quantidade produzida como por 

suas características físicas e químicas. Apesar dos baixos teores de potássio do pó de 

mármore, o custo baixo e o uso de um resíduo local poderão compensar o custo de aquisição 

e de transporte despendido com o fertilizante potássico (MADARAS et al., 2012). O objetivo 

do trabalho foi avaliar 3 fontes alternativas de potássio (sulfato de potássio, cinza de madeira 

e pó de mármore) de modo que, possam ser utilizadas na produção de hortaliças orgânicas 

na Ilha de São Luís. Usando como cultura indicadora a planta do milho, para aproveitamento 

comercial das espigas (milho verde). O experimento foi instalado em condições de campo 

na área da empresa alimentum Ltda., localizado na Estrada de Juçatuba, povoado Andiroba 

na zona rural de São Luis-MA, no final da estação seca (novembro-dezembro/2014). O 

delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com parcelas 

subsubdivididas em esquema fatorial 3x4x2 com quatro repetições. Os tratamentos 

constituíram-se da combinação de três fontes de potássio: sulfato de potássio, cinza de 

madeira e pó de marmoraria, aplicados nas doses: 0, 30, 60, 90 e 120 kg.ha-1 de K2O na 

presença e ausência de um biofertilizante A semeadura foi manual utilizando o milho híbrido 

AG 1051. Por ocasião do plantio todas as parcelas receberam uma dose de P2O5 

correspondente a 100 kg.ha-1 utilizando-se o fosfato de cálcio como fonte e como adubação 

nitrogenada utilizou-se 2,6 kg de cama de aviário/5m de linha de plantio em todas as 

parcelas. Aos 45 dias após a semeadura, foram aferidas as seguintes variáveis: altura da 

planta (AP) medida do nível do solo até o ápice da inflorescência masculina e diâmetro do 

caule no primeiro internódio (DC). Também foram quantificadas (70 D.A.S) as variáveis 

diâmetro da espiga sem palha (DESP), comprimento da espiga sem palha (CESP), peso de 

espigas com palha (PECP), peso de espigas sem palha (PESP), peso seco da parte aérea da 
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planta (PSPAP). Os dados foram submetidos a análise variância, as médias comparadas pelo 

Tukey (p<0,05) por meio do software SAEG 9.1. Com relação à altura das plantas houve 

diferença significativa entre as diferentes fontes de potássio, sendo o tratamento que recebeu 

o pó de marmoraria diferiu dos demais (Figura 1). O sulfato de potássio e a cinza de madeira 

não diferiram entre si e a cinza de madeira foi superior ao sulfato de potássio. Entre as doses 

de K não se observou diferença significativa para essa variável, bem como a presença ou 

ausência do biofertilizante não influenciou significativamente a altura das plantas 

evidenciando que não houve uma tendência de aumento na altura das plantas de milho com 

o aumento do nível de potássio no solo. 

 

 
Figura 1: Média da altura das plantas de milho cultivadas em condições de campo em 

manejo orgânico com diferentes fontes orgânicas de potássio. 

 

Houve diferenças significativas para a interação entre as diferentes fontes orgânicas de 

potássio e as doses. Em geral, os valores da altura das plantas aumentaram 

proporcionalmente à dose e também variaram com a fonte alternativa (Figura 2). O 

tratamento com o pó de marmoraria apresentou as maiores médias, porém não houve 

diferença entre as doses para esse tratamento. As maiores diferenças ocorreram entre a 

testemunha e a dose de 90 e 120 kg.ha-1 de K2O para os tratamentos com sulfato de potássio 

e a cinza de madeira (Figura 2), 

 

 
Figura 2: Média da altura das plantas de milho cultivadas em condições de campo em 

manejoorgânico com diferentes fontes orgânicas de potássio e diferentes doses.  Médias com 

letras iguais minúsculas entre doses e médias com letras iguais maiúsculas entre fontes 

nãodiferem entre si pelo teste de Tykey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De maneira geral houve efeito significativo para o peso da espiga com palha apenas entre as 

diferentes fontes de potássio (Figuras 3). O melhor desempenho foi obtido para o tratamento 

com pó de mármore seguido da cinza de madeira e do sulfato de potássio respectivamente 

(Figuras 3). Entretanto não houve diferença estatística entre o pó de marmoraria e a cinza de 

madeira e esta não diferiu do sulfato de potássio. O peso da espiga de milho sem palha, aos 
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70 (d.a.s.) apresentou comportamento semelhante ao peso da espiga com palha. Houve efeito 

significativo apenas entre as diferentes fontes de potássio, da mesma forma como ocorreu 

para os demais parâmetros avaliados o tratamento constituído com o pó de marmoraria 

destacou-se em relação as demais fontes. 

 

 
Figura 3: Média do peso da espiga de milho com casca, cultivadas em manejo orgânico com 

diferentes fontes orgânicas de potássio 

 

Todas as fontes alternativas testadas podem ser utilizadas como adubação potássica 

complementar em sistemas orgânicos de produção orgânica, porém o pó de marmoraria 

mostrou-se o mais eficiente como fonte de potássio, demonstrando que apresenta grande 

potencial para ser utilizado como fonte alternativa de potássio no manejo orgânico em solos 

de baixa fertilidade.A presença ou ausência do biofertilizante não respondeu de forma 

significativa para as características avaliadas 

 

Palavras-chave: Adubação orgânica; Potássio; Manejo 
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LEVANTAMENTO DE PARASITOIDES DE OVOS E ADULTOS DO 

PERCEVEJO-DO-COLMO DO ARROZ NA BAIXA MARANHENSE. 
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O arroz (Oryza sativa L.) é uma gramínea anual, amplamente consumido por diferentes 

classes sociais e produzido em quase todos os estados brasileiros. Durante todo o ciclo do 

arroz, ocorrem diversos ataques de doenças e de insetos fitófagos, estes podem reduzir 

significamente a produtividade e a qualidade dos grãos. Segundo Ferreira et al. (1997) os 

danos causados pode gerar perdas na produção de grãos de até 90%. Atualmente, Tibraca 

limbativentris Stal, 1860 (Hemiptera: Pentatomidae), destaca-se como um dos principais 

fitófagos que atacam os colmos do arroz, podendo ocasionar prejuízos de até 100% na 

produção de grãos (PANTOJA et al., 2007). T. limbativentris é conhecido popularmente 

como percevejo-do-colmo. Causa danos à cultura na fase de perfilhamento, ou fase 

vegetativa, perfurando os colmos na parte intermediária provocando o sintoma conhecido 

por “coração morto”, ocasionando a morte parcial ou total da folha central. Esse inseto-praga 

torna-se mais prejudicial na fase reprodutiva das plantas de arroz (a partir do final da 

floração/início da emissão das panículas) ocasionando o dano de “panícula-branca” ou 

“espiguetas estéries” (MARTINS et al., 2009; BARRIGOSSI; MARTINS, 2006). Causa 

danos à cultura na fase de perfilhamento, ou fase vegetativa, e esse inseto-praga torna-se 

mais prejudicial na fase reprodutiva das plantas de arroz. É possível observar que táticas de 

manejo como o controle biológico que faz uso de parasitoides, predadores e 

entomopatógenos como agentes de controle, contribuem no manejo de insetos-praga 

(SILVA, 2009). Os parasitoides de ovos de percevejos fitófagos são ótimos exemplos de 

inimigos naturais. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi identificar e quantificar os 

parasitoides de ovos de T. limbativentris em cultivos de arroz, como forma de oferecer ao 

agricultor familiar maranhense uma alternativa de controle desse inseto-praga e 

conscientizá-lo da importância de preservação dos inimigos naturais nas áreas de cultivo. O 

experimento foi conduzido em lavouras orizícolas integradas ao regime de agricultura 

familiar, localizadas em quatro municípios do Maranhão (Arari, São Bento, Viana e Vitória 

do Mearim). O material coletado foi levado ao Laboratório de Entomologia da Universidade 

Estadual do Maranhão para tratamento e limpeza das posturas. Em relação ao número de 

ovos coletados observou-se diferença significativa (p = 0,0001) entre os municípios de 

coleta. Os municípios de Viana, Arari e São Bento apresentaram menor média de ovos 

coletados 7,09, 5,22 e 1,0 respectivamente e Vitória do Mearim foi significativamente maior 

25,37. Para o parâmetro parasitoides emergidos houve também diferença significativa (p = 

0,0001), onde os municípios Viana, Arari e São Bento apresentaram menor média de 

parasitoides emergidos 4,28, 1,43 e 1,0 respectivamente não diferindo entre si e o município 

de Vitória do Mearim foi o que apresentou diferença significativa com a maior média, 15,58 

espécies emergidas (Tabela 1).  
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Tabela 1:  Médias de ovos, ninfas e parasitóides emergidos de ovos do percevejo-do-colmo 

em cultivos de arroz de sequeiro localizados nos municípios de Arari, Vitória do Mearim, 

Viana e São Bento, MA (2015). 

Municípios Ovos  

Coletados (n) 

Número de ninfas 

(n) 

Parasitoides 

emergidos (n) 

Arari 5,22 b 5,05 b 1,43 b 

Vitória do  

Mearim 

25,37 a 17,03 a 15,58 a 

Viana 7,09 b 6,06 b 4,28 b 

São Bento 1,00 b 1,00 b 1,00 b 

CV (%) 55,48 88,23 76,54 
Médias seguidas pela mesma letra nas colunas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de significância. 

 

As espécies identificadas foram: T. podisi, T. urichi (Hymenoptera: Scelionidae) e Anastatus 

sp. (Hymenoptera: Eupelmidae) nos ovos de T. limbativentris. O teste χ2 evidenciou 

diferença entre a frequência das espécies de parasitoides emergidos dos ovos de T. 

limbativentris nas localidades estudadas (χ2 = 210,14; 4 gl; P < 0,0001). Embora o resultado 

da análise de correlação entre índice de parasitismo e precipitação, e a correlação entre 

frequência de parasitoides e temperatura, índice de parasitismo e temperatura não foram 

significativos, observou-se significância para a correlação entre a frequência de parasitoides 

e a precipitação (r = 0,99; p = 0,04). O aumento da precipitação provocou o aumento da 

frequência de parasitoides. No estudo da relação de dependência, observou-se que as 

variáveis estudadas apresentaram correlações altas e positivas para os municípios de Vitória 

do Mearim (r = 0,99; p = 0,01) e Viana (r = 0,95; p = 0,19). Para o município de Arari (r = -

0,50; p = 0,66), a correlação foi relativamente fraca e negativa (Tabela 2).  

 

Tabela 2: Correlação entre o número de posturas coletados e o número de parasitoides 

emergidos de Tibraca limbativentris em touceira de arroz em Vitória do Mearim, Arari, 

Viana, MA (2015). 
*Significativo estatisticamente (p < 0,05); ns = não significativo estatisticamente (p > 0,05); 

 

Na análise do grau de associação, observou-se que as variáveis estudadas apresentaram 

correlações altas e positivas, porém não houve relação de dependência dos municípios 

Vitória do Mearim (r = 0,99; p = 0,07), Arari (r = 0,96; p = 0,16) e Viana (r = 0,98; p = 0,10) 

com o número de ovos por postura e o percentual de ovos parasitados (Tabela 3). 

 

 

 

 

Municípios Número de 

posturas  

coletados (A) 

Número de parasitoides  

emergidos (B) 

r (A x B) 

Vitória do Mearim 118,0 1494,0 0,99* 

Arari 7,0 6,0 -0,50 ns 

Viana 18,0 94,0 0,95ns 

Total 143,0 1585,0 0,99* 
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Tabela 3: Correlação entre o número de ovos por postura e o percentual de ovos parasitados 

de Tibraca limbativentris nos municípios de Vitoria do Mearim, Arari e Viana, MA (2015). 
*Significativo estatisticamente (p < 0,05); ns = não significativo estatisticamente (p > 0,05). 

 

Conclui-se que a utilização de parasitoides de ovos para o controle biológico de T. 

limbativentris deve ser vista como uma importante prática a ser incorporada ao manejo 

integrado de pragas nos cultivos de arroz. 

 

 

Palavras-chave: Tibraca limbativentris, Controle biológico, Inimigos naturais. 
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Municípios 

Número de ovos 

por postura  

(A) 

Percentual de ovos 

parasitados (%)  

(B) r (A x B) 

Vitória do Mearim 79,7 81,5 0,99 ns 

Arari 67,5 8,0 0,96 ns 

Viana 75,0 82,5 0,98 ns 

Total 222,2 171,3 0,91 ns 
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ÍNDICES AGRONÔMICOS DO FEIJOEIRO ASSOCIADO À DOSE ADEQUADA 

DE NITROGÊNIO EM RAZÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DE FÓSFORO E DO 

USO DE BACTÉRIA FIXADORAS DE N2 INOCULADA VIA SEMENTES. 
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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), também conhecido com feijão-fradinho, 

feijão-macassar ou feijão-de-corda, é uma alternativa de renda e alimentar para muitas 

regiões, em especial para a região Nordeste do Brasil. No entanto, nestas regiões os níveis 

de produtividade tem sido baixos, especialmente devido às condições climáticas, como os 

baixos índices pluviométricos (MENDES et al., 2007) e à ausência de adubação (OLIVEIRA 

et al., 2001), em especial a nitrogenada (MARTINS et al., 2003). O principais fatores 

associados a baixa produtividade são: emprego de sementes de baixa qualidade agronômica, 

com pouca capacidade produtiva, inexistência de programas de pesquisas sobre nutrição 

mineral e manejo de adubação na cultura (OLIVEIRA et al., 2003). Por meio da simbiose 

com bactérias do gênero Bradyrhizobiume Rhizobium, o feijão-caupi apresenta habilidade 

para fixar nitrogênio do ar (ANDRADE JUNIOR et al., 2003). Diante disso, objetivou-se 

com este trabalho determinar o "valor crítico" de índices agronômicos na cultura do feijão 

caupi, em razão da forma de aplicação de fósforo e do uso de bactérias fixadoras de N2 

inoculada via sementes, além de quantificar a dose ótima e econômica de N e a melhor forma 

de aplicar o P e determinar os níveis críticos de N na planta, para a obtenção da produção 

máxima econômica do feijão caupi. O experimento foi instalado e conduzido no 

delineamento de blocos casualizados (DBC), em arranjo fatorial (4x3) + 1, com quatro 

repetições, os quais foram constituídos por quatro doses de N (0, 20, 60 e 120 kg ha-¹), três 

formas de aplicação de P (a lanço em área total, aplicada no sulco de plantio e parcelada no 

sulco) e um tratamento controle sem a adição de N e P totalizando 52 parcelas experimentais. 

A cultivar utilizada foi a “BRS Guariba”. Como fontes de N e P forão utilizadas a ureia (45% 

de N) e superfosfato simples (20% P2O5). Cada unidade experimental de 4,0 x 3,2 m, 

constituída de 40 plantas em quatro fileiras, espaçadas de 0,80 m e 0,40 m entre plantas. As 

duas linhas laterais e uma planta de cada extremidade das duas linhas centrais servem como 

bordadura, totalizando 12 plantas úteis. No estágio fenológico de florescimento 

(aproximadamente 35 DAE), em plantas representativas de cada parcela experimental, entre 

8:00 e 10:00 horas, foi avaliado o acúmulo de matéria seca, onde as plantas coletadas, foram 

acondicionadas em sacos de papel e colocadas em estufa de circulação forçada de ar a 70 ºC 

até atingirem peso constante para a obtenção da massa da matéria seca, em balança analítica 

e os resultados expressos em g/planta, e posteriormente, transformados em Mg ha-1. Após a 

pesagem, as matérias secas foram trituradas em moinho tipo Wiley, equipado com peneira 

de 20 mesh e armazenadas, para determinação do teor de N. No Laboratório de Nutrição de 

Plantas da UEMA, uma sub-amostra de 0,2 g do material moído foi submetida à digestão 

sulfúrica para a quantificação do teor de N total (TNT, g kg-1). O teor de N total foi realizado 

de acordo com o método de Kjeldahl e determinado por titulação com H2SO4 a 0,05N, 

conforme os procedimentos descritos por Tedesco et al. (1995). Ainda, foi quantificado o 

teor de N por unidade de área foliar (TNTA, g N m-2de folha) obtido pela relação entre o 
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TNT (g g-1) e a AFE (cm2g-1). Na fase de florescimento (antese), o valor do índice SPAD foi 

determinado por meio do medidor portátil SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development-

502). As determinações foram efetuadas sempre no período da manhã, entre 7h e 10h, 

sombreando o aparelho com o corpo para evitar interferência da luz solar. Em cada folha 

foram efetuadas cinco leituras, a partir das quais foi obtida a média para cada folha 

amostrada. A média das cinco leituras do índice SPAD representou o valor da parcela. Os 

dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e para o fator qualitativo (formas 

de aplicação de P) foram comparados pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Para os resultados de acúmulo de matéria seca (kg/ha) a dose 120 kg/ha apresentou maior 

média em associação com a forma de aplicação de P2O5 parcelada no sulco (tabela 1). 

 

Tabela 1. Valores médios de acúmulo de matéria seca (kg/ha) em função de doses de N e 

formas de aplicação de P2O5. 

 
 

Para os resultados de Eficiência de remobilização de matéria seca (kg/ha) a dose 20 kg/ha 

apresentou maior média em associação com a forma de aplicação de P2O5 parcelada no sulco 

(tabela 2). 
 

Tabela 2. Valores médios da eficiência de remobilização de matéria seca (kg/ha) em função 

de doses de N e formas de aplicação de P2O5. 
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Diante das informações obtidas a dose 120 kg/ha de N quando associado com a forma de 

aplicação de P2O5 parcelada no sulco, apresentou a melhor média no cultivo de feijão caupi  

para o acúmulo de matéria seca, para a remobilização de matéria seca a dose 120 kg/ha de 

N quando associado com a forma de aplicação de P2O5 parcelada no sulco apresenta maior 

média. Neste sentido, pesquisas precisam ser realizadas para aumentar todas as outras 

variáveis e a rentabilidade das famílias maranhenses. 

 

Palavras-chave: Manejo de adubação, Fixação biológica de N, Inoculação. 
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ESTIMATIVA DO TEOR DE CLOROFILA E BIOMETRIA DE CITRUS SPP. SOB 

ATAQUE DE MOSCA NEGRA DOS CITROS. 
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Graduanda em Engenharia Agronômica, CCA/UEMA.  
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Aleurocanthus woglumi Ashby, mosca negra dos citros, é uma praga quarentenária de 

origem asiática. Em 2001, foi detectado pela primeira vez aqui no Brasil, no estado do Pará. 

O Maranhão foi o segundo estado brasileiro a relatar a presença desta praga. Foram 

identificadas mais de 300 plantas hospedeiras deste inseto, sendo citros o hospedeiro 

preferido para o desenvolvimento da população (NGUYEN & HAMON, 2003). A mosca 

negra é um inseto picador-sugador. Ao sugar a seiva das plantas, pode prejudicar as folhas 

mais novas. Desde as formas imaturas até os adultos da mosca negra causam danos diretos 

ao se alimentarem do floema da planta. As plantas ficam debilitadas, levando ao 

murchamento e, na maioria das vezes, à morte (OLIVEIRA et al 2001). De acordo com 

DREES & JACKMAN (1998) o desenvolvimento completo do ciclo da mosca negra ocorre 

entre 60 a 120 dias, dependendo da temperatura. Ao entrar em contato com a folha, esse 

inseto elimina sua excreção açucarada, induz o aparecimento de um fungo, conhecido como 

fumagina, que recobre toda a folha. A presença desse fungo reduz a assimilação 

fotossintética de CO2, dificulta a respiração (NGUYEN & HAMON 2003) e diminui o nível 

de nitrogênio nas folhas. O nitrogênio é o elemento essencial requerido em maior quantidade 

pelas plantas. É constituinte de muitos compostos da planta, incluindo todas as proteínas 

(formadas de aminoácidos) e ácidos nucléicos. Assim, deficiência de Nitrogênio inibe 

rapidamente o crescimento da planta (TAIZ & ZEIGER, 2004). Este trabalho objetivou gerar 

informações acerca das possíveis alterações no teor de clorofila e na biometria de plantas de 

citros, em resposta ao ataque mosca negra dos citros juntamente com a fumagina. Buscou-

se comparar as estimativas de teor de clorofila entre plantas sadias e plantas sob ataque da 

mosca negra dos citros. E também comparar as medições da biometria da planta como altura, 

diâmetro de caule e número de folhas entre plantas sadias e plantas infestadas. Foram 

utilizadas 32 mudas enxertadas, contendo 16 plantas da variedade limão Tahiti (Citrus 

latifólia Tanaka) e 16 plantas da variedade tangerina ponkan (C. reticulata Blanco), com 

oito meses de idade, que foram plantadas em vasos com capacidade de 5,0 litros, contendo 

substrato composto por solo, esterco, cal e adubo químico. Os vasos contendo as mudas 

foram colocados em casa de vegetação e isolados em gaiolas cúbicas confeccionadas em 

arame recozido, nas dimensões de 1 m de comprimento, 1 m de largura e 1 m de altura, 

cobertas com tecido voile. Foram colocados dois vasos por gaiola, totalizando 32 vasos e 16 

gaiolas. A intensidade de coloração verde das folhas (estimativa do teor de clorofilas) foi 

avaliada por meio do Medidor Portátil de Clorofila, modelo SPAD-502® “Soil Plant 

Analiser Development” (Minolta, Japão). Em cada folha, cinco determinações foram feitas, 

e destas será obtida a média. Foram realizadas quatro épocas de medições nas plantas, com 

intervalos médios de 30 dias, a partir da aplicação dos tratamentos. Em cada medição foram 
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feitas avaliações do teor de clorofila, diâmetro de coleto, altura de planta e número de folhas, 

utilizando o medidor portátil de clorofila SPAD-502®, um paquímetro e uma trena, 

respectivamente. Foram efetuadas análises de variância, as médias comparadas pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado, com o seguinte esquema fatorial (2x2). Trinta dias após a infestação, foi feito a 

primeira medição do teor de clorofila e da biometria das plantas. Na variedade 1 limão tahiti, 

os valores médios de SPAD, altura das plantas e número de folhas foram maiores no 

tratamento infestado, porém, o valor médio de diâmetro do coleto foi maior no tratamento 

sadio. Na variedade 2 tangerina ponkan, os valores médios de SPAD, altura e número de 

folhas, foram maiores no tratamento infestado, e o valor médio de diâmetro do coleto, foi 

maior no tratamento sadio. Houve interação significativa entre Variedade x Tratamento 

(P<0,25) apenas para a variável teor de clorofila – SPAD (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Médias da estimativa do teor de clorofila (SPAD) aos 30 dias após a infestação 

de Limão Tahiti (variedade 1) e de Tangerina ponkan (variedade 2). 

Variável Variedade Tratamento 

Sadio Infestado 

SPAD 1 51,87 Ba 53,77 Aa 

2 50,20 Ba 54,37 Aa 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade. 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade.  

 

Aos 60 dias após a infestação, a variedade 1 obteve valores médios altos para o SPAD e 

altura das plantas no tratamento infestado, e os valores médios de diâmetro do coleto e 

número de folhas foram maiores no tratamento sadio. Na variedade 2, os valores médios de 

SPAD, altura e número de folhas foram maiores no tratamento infestado, e o diâmetro do 

coleto obteve maior valor médio no tratamento de plantas sadias. Houve interação não 

significativa para as variáveis teor de clorofila – SPAD, altura e diâmetro do coleto. Os dados 

de 30 e 60 dias são referentes aos tratamentos sadios e infestados sob ataque da mosca, porém 

sem a presença da fumagina. O teor de clorofila é afetado por inúmeros fatores, entre os 

quais o teor de Nitrogênio. Aos 90 dias após a infestação, observou-se as maiores médias, 

da estimativa do teor de clorofila – SPAD, altura e diâmetro do coleto no tratamento 

infestado da variedade limão tahiti, porém, o número de folhas por planta obteve a maior 

média no tratamento das plantas sadias. Já na variedade tangerina ponkan, os valores médios 

de SPAD e diâmetro do coleto, foram maiores no tratamento infestado. A altura e o número 

de folhas foram maiores no tratamento sadio. De acordo com as análises, houve a interação 

não significativa entre as variáveis SPAD, altura e diâmetro do coleto. Aos 90 dias após a 

infestação, com a presença da fumagina, os valores de SPAD foram elevados, pois a planta 

estimula mais a síntese de clorofila devido ao escurecimento da folha causada pela fumagina. 

Esse estímulo desenvolvido é similar ao desenvolvido pelas plantas de sombra. As folhas de 

sombra possuem mais clorofila do que as de sol. As folhas de sombra investem mais energia 

na produção de pigmentos coletores de luz, os quais permitem a absorção e utilização de 

praticamente toda a luz que atinge a folha. Aos 120 após a infestação, as maiores médias 

para altura, diâmetro do coleto e número de folhas estão no tratamento sadio, e no tratamento 

infestado as maiores médias foram do SPAD, para ambas as variedades. Houve interação 

significativa (P<0,25) apenas para a altura como mostra na tabela 2. Para as variáveis SPAD 

e diâmetro do coleto, a interação foi não significativa.  
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Tabela 2: Médias da altura aos 120 dias após a infestação de Limão Tahiti (variedade 1) e 

de Tangerina ponkan (variedade 2). 

Variável Variedade 
Tratamento 

Sadio Infestado 

Altura 
1 82,37 Aa 73,12 Ba 

2 78,12 Aa 72,50 Ba 
Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade. 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si em nível de 5% de probabilidade.  

 

Aos 120 dias após a infestação, não houve diferença entre as variedades tanto no tratamento 

sadio quanto no tratamento infestado. O tratamento sadio apresentou maior altura do que o 

tratamento infestado em ambas as variedades. Em relação à análise de variância em que os 

dados foram submetidos, a variável número de folhas por planta não pôde ser analisada e 

discutida, pois esta se caracterizou como uma análise estatística paramétrica, portanto, as 

conclusões baseadas no teste estatístico paramétrico são menos válidas. Dos argumentos 

citados, observa-se que, a mosca negra interfere negativamente no desenvolvimento da 

planta desde os 60 dias após a infestação, que coincide com o seu desenvolvimento 

completo. A partir de 60 dias após a infestação, os valores de teor de clorofila nas plantas 

infestadas cresceram significativamente até os 90 dias após a infestação. Aos 120 dias após 

a infestação, esse valor decresceu, diminuiu o teor de clorofila na folha, causando também 

um leve murchamento nas folhas, confirmando aquilo que já foi descrito por alguns autores. 

Em relação aos demais parâmetros, tais como altura das plantas, o diâmetro do coleto e o 

número de folhas por planta, aos 120 dias após a infestação, as maiores médias foram no 

tratamento sadio, comprovando diretamente os danos causados pela mosca nas plantas 

infestadas. 

 

Palavras-chave: Fumagina. SPAD. Biometria vegetal. 
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FITOSSOCIOLOGIA DAS PLANTAS ESPONTÂNEAS NA CULTURA DO ARROZ 

NO MUNICIPIO DE ARARI-MA. 
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O Maranhão é o maior produtor da região Nordeste com 439.143 toneladas/hectares (IBGE-

SIDRA, 2015). A produção agrícola do Maranhão advém, em grande parte, da agricultura 

familiar, sendo cultivado no período das águas que favorecem o surgimento das plantas 

daninhas que comprometem a produção do arroz por competirem por água, luz e nutrientes. 

Assim, o objetivo do trabalho foi analisar aspectos qualitativos da comunidade espontânea 

na cultura do arroz no município de Arari - MA. A pesquisa foi conduzida em três áreas no 

referido município situado na Baixada Maranhense no ano agrícola de 2014/2015.Em cada 

área foram realizadas duas coletas, uma na fase vegetativa no dia 24/03/2015 e outra na fase 

reprodutiva, em 09/05/2015.A coleta foi realizada pelo método do quadrado inventário com 

um retângulo de 0,50m x 0,30 m. As partes aéreas das plantas foram colhidas, contadas e 

identificadas. Em seguida, foram levadas para estufa com ventilação forçada de ar a 65-70° 

C até atingir massa constante. A densidade e a massa seca das plantas foram usadas para 

determinação dos parâmetros fitossociológicos: densidade relativa, frequência absoluta e 

relativa, dominância relativa e o índice de valor de importância. Foi obtido um total de 17 

famílias e 53 espécies de plantas espontânea; na fase vegetativa foram 16 famílias e 

45espécies, enquanto na reprodutiva foram 22 espécies distribuídas em dez famílias (Tabela 

1).Portanto, na fase vegetativa ocorreram mais famílias botânicas, espécies e indivíduos 

indicando que é a fase de maior fluxo de emergência das plantas espontâneas.Nas duas fases 

da cultura as principais famílias em riqueza de espécies foram Cyperaceae,Poaceae e 

Fabaceae(Tabela 1). Essas famílias são muito representativas em termos de espécies na 

cultura do arroz e estiveram entre as principais encontradas por Erasmo et al., (2004) na 

cultura do arroz irrigado. As espécies de maior importância (IVI) na fase vegetativa da 

cultura foram E. sellowiana(82,86%),F. dichtoma(33,11%) e Cyperus sp (31,36%) na área 

A1,C. rotundifolia(69,09%),F. dichotoma(53,12%) e C. punctatum(48,27%)na área A2 e U. 

mutica(38,68%), M.fasciata(38,60%) e C. punctatum(37,09%) na área A3(Figura 1a). 

Verifica-se que E. sellowiana apresentou o maior IVI na fase vegetativa, porem esteve 

presente somente na área A1, enquanto F. dichotoma ocorreu em duas áreas com valores 

elevados de IVI, indicando maior importância nessa fase. Na fase reprodutiva, as espécies 

de maior IVI na vegetação espontânea na área A1 foramF. dichotoma (77,64%), C. 

palustris(27,46) e M. fasciata(26,31%), na área A2, F. dichotoma(37,92%), B. 

capillaris(37,44%), S. obtusifolia(29,38%) e C. palustris(28,64%) e na área 3,F. 

dichotoma(90,49%),S. obtusifolia(39,44%) e C. argutus(29,47%) (Figura 1b).Nessa 

fase,F.dichotoma também foi a espécie de maior importância na vegetação espontânea. Na 

fase vegetativa da cultura ocorreu o maior número de espécies e de famílias botânicas cujas 

principais famílias foram do grupo botânico das monocotiledôneas (Cyperaceae e 

Poaceae).As espécies de maior IVI na vegetação espontânea foramE. sellowiana, F. 

dichtoma, Cyperussp,C.rotundifolia,C.punctatum,U. mutica, M. fasciata, C. palustris, B. 

capillaris, S. obtusifoliae C. argutus. 
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Tabela 1. Família e espécies das plantas espontâneas identificadas nas fases vegetativa e 

reprodutiva cultura do arroz no município de Arari- MA, 2015. 
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Figura 1: Índice de Valor de Importância das principais plantas espontâneas na fase 

vegetativa (A) e na fase reprodutiva (B) da cultura do arroz no município de Arari-MA, 

2015. 

 

Palavras-chave: Oryza sativa L., vegetação espontânea, estudo fitossociológico. 
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O bacurizeiro (Platonia insignis Mart) é uma frutífera com ampla abrangência nos Estados 

do Pará, Maranhão, Piauí, Goiás e Mato Grosso, alcançando também o Paraguai 

(CAVALCANTE, 1996). As espéciesbacurizinho (Rheediaacuminata(Ruiz etPav.)) 

Plachon&Trianae bacuripari (Rheedia macrophylla (Mart.) Pl.et.Tr.) podem contribuir com 

a redução do porte e o aumento da precocidade de florescimento e frutificação do 

bacurizeiro. As espécies nativas contribuem com a sustentabilidade ambiental podendo 

também apresentar grandes potenciais do ponto de vista econômico e social no meio onde 

estão inseridas. Objetivou-se com esse trabalho caracterizar frutos de bacuri, bacuripari e 

bacurizinho coletados na baixada maranhense quanto aos parâmetros morfológicos, 

químicos e físicos e sua propagação.O projeto foi realizado em 2014 e 2015 em municípios 

da Baixada Maranhense.Foram realizadas visitas em localidades dos municípios, onde foram 

identificadas e georreferenciadas as espécies e realizada a coleta do material vegetal (frutos, 

ramos, garfos).Os frutos foram analisados emdelineamento inteiramente casualizado no 

Laboratório de Fitotecnia e Pós-colheita da UEMA,em São Luís,com4 repetições de 12 

frutos cada conforme critérios biométrico-morfológicos, físicos e químicos, segundo 

metodologia usual (ZENEBON & PASCUET, 2005). Os ramos e garfos foram utilizados 

para a realização de exsicatas e propagação, respectivamente.A matriz de bacuripari coletada 

em Anajatuba- MA (Figura 1), foi identificada como Rheedia macrophylla (Mart.) Pl.et.Tr., 

cultivada em quintal agroflorestal. Os frutos coletados apresentaram características físicas 

diferentes de outros da mesma espécie, principalmente no que concerne ao tamanho e peso 

dos frutos, que foram bem maiores no exemplar da presente pesquisa (Tabela 1). O 

bacuripari analisado atingiu peso médio de fruto superior ao encontrado por Silva et al., 

2004, que constatou frutos de bacuripari com peso médio de 49,8 g. Em comparação ao 

bacuri, os frutos deste são quase sempre superiores a 180 g (GUIMARÃES et al., 1992), 

portanto, valores bem superiores ao registrado para o bacuripari pertencente à mesma 

família. 

 
Figura 1: Frutosde bacuripari coletados em Anajatuba-MA. 
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Tabela 1: Biometria e características físicas de frutos de bacuripari de matriz coletada em 

Anajatuba, MA. 

 
 

Os valores obtidos na análise química podem ser observados na Tabela 2. De acordo com 

os resultados pode-se constatar um fruto ácido e com pH próximo aos valores encontrados 

para frutos de Platonia insignis Mart. (SANTOS, 1982; TEIXEIRA, 2000).O teor de sólidos 

solúveis da polpa dos frutos de bacuripari de Anajatuba apresentou valor inferior ao 

encontrado em frutos de bacuri,este com teor de sólidos solúveis superiores a 15°Brix, em 

alguns casos atingindo até 21°Brix e relação sólidos solúveis/acidez total titulável superior 

a 20 (SANTOS, 1982; GUIMARÃES et al.,1992; TEIXEIRA,2000).  

 

Tabela 2: Características físico-químicas da polpa do bacuripari de Anajatuba- MA. 

 
 

Matrizes de bacuripari e bacurizinho foram encontradasem ambiente natural (dentro de 

matas e quintais agroflorestais) nos povoados Descanso e São Joaquim- Viana/ MA. Os 

garfos coletados da matriz de bacurizinho encontrada em São Joaquim/ Viana-MA foram 

utilizados para fins de propagação.Assim os dados obtidos permitiram afirmar que a matriz 

selecionada em Anajatuba apresentou características superiores a frutos de outras plantas da 

mesma espécie e a quantidade de sementes possibilitou a propagação do bacuripari para fins 
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de estudo de porta-enxerto parao bacurizeiro. É visivelmente necessário acelerar e 

intensificar estudos e pesquisas com as espécies do gênero Rheedia e o Platonia insignis no 

Estado, espécies estas, que podem desaparecer pela degradação ambiental. 

 

Palavras-chave: Platonia insignis. Rheedia. Parâmetros Morfológicos. 
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CRUZAMENTOS ENTRE PROGÊNIES DE FEIJÃO-CAUPI COM 

INFLORESCÊNCIA COMPOSTA E SIMPLES, VISANDO AUMENTO DE 

PRODUTIVIDADE E MELHORIA NA ARQUITETURA DA PLANTA. 

 

Orientando: Daniel Augusto Paz ALMEIDA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Agronomia, CESBA/UEMA. 

 

Orientador: Fábio Ribeiro BARROS.  
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Colaboradores: Bárbara Almeida GOMES - Graduanda em Agronomia, CESBA/UEMA. 

 

O feijão-caupi (Vignaunguiculata(L.) Walp) é uma das fontes alimentares mais importantes 

e estratégicas para as regiões tropicais e subtropicais. No Brasil, o feijão-caupi é cultivado 

normalmente por pequenos agricultores como cultura de subsistência, mas atualmente existe 

um crescente interesse de cultivo por parte dos grandes produtores.Devido tal interesse, 

muitos centros de pesquisas começam a se mobilizar no sentido de estudar e tentar melhorar 

cultivares. Diante disso, o objetivo do trabalho foi o de avaliar diferentes cultivares do feijão-

caupi, visando identificar aquelas que apresentem as melhores características de 

produtividade. O experimento foi conduzido utilizando delineamento de blocos 

casualizados. As parcelas do experimento foram compostasde 3 fileiras com 10 plantas. Para 

a avaliação foram realizadas coletadas em plantas individuais as seguintes variáveis: Altura 

de planta (AP), número de dias para o florescimento (NDF), número de vagens por 

pedúnculos (NVP), comprimento de 10 vagens (C10V), peso (g) das vagens do pedúnculo 

(PVP), número de grãos em 10 vagens (NG10V), peso (g) dos grãos de 10 vagens (PG10V), 

peso(g) de 100 grãos (P100G) e produção total por parcela (PROD). As cultivares BRS, 

Grão Grande, BRS Nova Era e BRS Itaim possuem porte-ereto desejável para colheita. As 

cultivares BRS Tumucumaque, BRS Grão Grande, Linhagem 02, Linhagem 03, Linhagem 

04 destacaram-se para as características de produtividade.  Desse modo, acredita-se que a 

associação desses genótipos através de cruzamentos pode favorecer a seleção de genótipos 

mais produtivos e de porte ereto, favorecendo a produção de feijão-caupi em larga escala. 
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Tabela 1: Resumo da análise de variância e Teste F para as seguintes variáveis: Altura de 

plantas (ALP), em cm; Número de vagens por pedúnculo (NVP); Número de dias para 

florescimento (NDF), Comprimento de 10 vagens,(COMP10V), Peso de 10 vagens (P10V), 

Número de grãos em 10 vagens (NG10V), Peso de grãos de 10 vagens (PG10V), Peso de 

100 grãos (P100G), e Produção (PROD) de cultivares de feijão-caupi em Balsas – MA.  

CV = Coeficiente de variação. ns = Não significativo; **Significativo a 1 e 5% de 

probabilidade, respectivamente, para o teste F. 

 

Tabela 2: Teste de comparação de média para as11 genótipos em estudos para as variáveis: 

Altura de plantas (ALP), em cm; Número de vagens por pedúnculo (NVP); Número de dias 

para o florescimento (NDF), Comprimento de 10 vagens, em cm (COMP10V), Peso de 10 

vagens (P10V),Número de grãos em 10 vagens (NG10V), Peso de grãos de 10 vagens 

(PG10V), Peso de 100 grãos (P100G), e Produção (PROD) de cultivares de feijão-caupi em 

Balsas – MA. 

CULTIVARES NVP ALP CP10V P10V (g) NG10V P100G (g) PROD 

L01 2.00 abc 100.40ab 181.50 abc 21.77 cde 165.75 ab 10.87 ef 142.42 ab 

GRÃO GRANDE 1.80  bc 24.50 c 154.75 cd 22.95 bcd 70.50 e 22.45 a 25.20 b 

TUMUCUMAQUE 2.05 abc 134.82 a 210.75 a 31.10 a 130.00 c 20.45 ab 131.70 ab 

NOVA ERA 2.00 abc 28.10 c 165.00 bcd 25.75 abcd 113.25 cd 20.55 ab 74.40 ab 

L02 2.30 a 116.18 a 180.25 abc 22.20 bcd 153.00 b 11.95 e 173.30 ab 

L03 2.15 abc 102.80 ab 134.50 d 14.02 e 155.75 b 6.17g 247.42 a 

ARACE 2.10 abc 122.07 a 194.50 abc 25.90 abcd 152.00 b 13.57 de 135.19 ab 

L04 2.15abc 126.80 a 170.25 abcd 20.47 de 175.50 a 8.02 fg 141.35 ab 

ITAIM 1.75 c 54.20  bc 164.00 bcd 21.92 cd 101.25 d 19.52 abc 39.42 b 

XIQUE-XIQUE 2.25 ab 138.85 a 207.00ab 29.40 abc 155.50 b 16.62 cd 134.70 ab 

GUARIBA 2.10 abc 138.72a 192.50 abc 30.02 ab 121.00 c 18.50 bc 136.97 ab 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

Na tabela 1 é apresentado o resumo da análise de variância. Os resultados mostraram que as 

cultivares apresentaram diferenças estatísticas significativas entre si para todas as variáveis 

analisadas, exceção para número de dias para o florescimento (NDF) e peso de grãos de 10 

vagens (PG10V). Nesse trabalho o cv(%) foi alto para as variáveis PROD, PG10V e ALP, 

sendo justificado provavelmente pela heterogeneidade dos genótipos e também devido as 

adversidades ambientais durante a condução do experimento. Resultados similares também 

  QM 

FL GL NVP 
ALP  

(cm) 

CP10V 

 (cm) 

P10V  

(g) 
NG10V 

P100G 

(g) 

PROD 

 (g) 

         

Bloco 3 0.06ns 260.03ns 21.51* 4.11ns 120.63ns 2.27ns 11535.60ns 

Trat. 10 0.11** 7460.02** 2108.17** 99.142** 4014.57** 122.00** 15246.77** 

Erro 30 0.03 49.62 327.08 10.24 61.53 2.17 4980.83 

Média  2.05 98.86 177.72 24.13 135.77 15.33 125.64 

CV%   9.07 22.53 10.18 13.26 5.78 9.61 56.17 
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foram encontrados por Oliveira (2012) quando avaliou a maturação e a qualidade de 

sementes do feijão-caupi. As cultivares que se destacaram nas variáveis produtivas foram: 

O genótipo L02 para a variável número de vagens por pedúnculo (NVP), a cultivar 

Tumucumaque para a variável comprimento de 10 vagens (COMP10V) e para peso de 10 

vagens (P10V),a cultivar L04 apresentou o maior número de grãos em 10 vagens (NG10V), 

o peso de 100 grãos foi maior na cultivar BRS Grão Grande e a maior produção total de 

grãos foi obtida pela cultivar L03, sendo o volume médio de 247,42g (Tabela 2). Esse fato 

se deve provavelmente a maior resistência desse genótipo ao ataque de pragas, que foi 

intenso durante a condução em campo, viabilizando a chegada de um maior número de 

plantas ao final do ciclo de vida da cultura, o que influencia diretamente na produção total 

das cultivares. Locatelliet al (2013) encontraram cultivares com que produziram até 

1545,07kg/ha ao estudar componentes de produção, produtividade e eficiência da irrigação 

do feijão-caupi no cerrado de Roraima. 

 

Palavras-chave: Cultivares. Feijão-caupi. Avaliação. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO ANDROID PARA 

RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO E CALAGEM PARA O ESTADO DO 

MARANHÃO, BRASIL. 
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Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CESI/UEMA. 
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Na agricultura, um dos maiores desafios da humanidade é maximizar a produção de 

alimentos diante do constante crescimento populacional, um dos fatores essenciais para o 

aumento da produtividade agrícola, é a fertilidade do solo, que através da análise de solo 

pode identificar a quantidade de nutrientes presentes neste solo, e a partir dessas informações 

é possível a recomendação de calagem e adubação, tal pratica é indispensável para a 

produção agrícola se tornar viável economicamente. O Manejo da adubação e calagem é um 

conjunto de práticas ou ações, planejadas de forma organizada, com a finalidade de dispor 

eficiência e economicamente a recomendação de fertilizantes às culturas. Manejar 

adequadamente a adubação consiste em efetuar um conjunto de decisões que envolvem a 

definição das doses e das fontes de nutrientes a serem utilizadas, bem como as épocas e 

forma de aplicação de corretivos e adubos ao solo, visando à maior eficiência técnica e 

econômica em relação às condições de solo e ao cultivo em cada propriedade (CERETTA et 

al., 2007). Em áreas rurais, o acesso a tecnologias como internet torna-se restrito, mas 

geralmente possuem sinal de telefonia móvel. Dado o fator mobilidade e conectividade 

oferecido por um celular, pode-se utilizar ferramentas de desenvolvimento, criadas para 

suportar e facilitar o uso dos recursos de hardware, como as que o Android (Sistema 

Operacional de Dispositivos Móveis) disponibiliza para a construção de um aplicativo que 

possa acessar, armazenar e processar as informações e gerar respostas rápidas e seguras para 

as mais diversas aplicações, inclusive agronômica.  Este trabalho objetivou desenvolver uma 

aplicação para dispositivos com Sistema Operacional Android voltada para a agricultura, no 

que tange a recomendação de adubação e calagem das principais culturas cultivadas no 

Maranhão (milho, mandioca, soja e arroz). Utilizou-se dados do Manual de Recomendações 

de fertilizantes para o Estado do Maranhão (ARAÚJO, 1979), juntamente com um pacote de 

desenvolvimento gratuito da plataforma Android. Utilizando-se funções lógicas “SE” (que 

verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for VERDADEIRO e retorna 

um outro valor se for FALSO) os valores das tabelas de referências de níveis de nutrientes 

de Fósforo e Potássio serão selecionados em função dos níveis encontrados na análise de 

solo, permitindo classificar os teores dos nutrientes em baixo, médio ou alto. Após esta etapa, 

a rotina exibirá para a cultura desejada a recomendação de adubação em função da tabela 

oficial de cada cultura. A Figura 1 apresenta um exemplo do diagrama da rotina de aplicação 

a ser desenvolvida. A maioria dos programas computacionais realiza cálculos aritméticos 

(DEITEL, 2005). A utilização do Aplicativo fornece de maneira rápida e fácil, informações 

quanto aos dados da análise do solo, em relação à interpretação e recomendação de corretivos 

e fertilizantes. A figura 2, mostra a inserção de dados contidos na análise de solo, para daí 

então serem observados de forma organizada, figura 3. O grande diferencial do Aplicativo 

aqui desenvolvido é a opção, a partir dos dados da análise de solo inseridos, de recomendar 

corretivos e fertilizantes para várias culturas, de maneira que diferentemente dos sistemas 
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FERTCALC, que segundo Santos (2002), a distribuição desse sistema se dá de forma 

unitária quanto às culturas, sendo um sistema por cultura, por exemplo FERTICALC – Soja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de atividade da função lógica “SE”. 

 

O desenvolvimento de mecanismos de informações claras e precisas proporcionam aos 

produtores rurais e técnicos uma tomada de decisão precisa, e no que tange a adubação e 

calagem, processos fundamentais em qualquer sistema de produção agrícola e que 

influenciam diretamente na produtividade das culturas, auxiliam na exatidão das quantidades 

de corretivos e fertilizantes a serem adicionados ao solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0 <= K <= 45] 

[P > 30] 

[10 < P <= 30] 

[K >150] 

[0 <= P <= 10] 

Nível de P Baixo 

Nível de K Baixo 

Nível de P Médio 

Nível de K Médio 

Nível de P Alto 

Nível de K Alto 

[45 < K <= 150] 

Figura 2: Aplicativo em ação, 

solicitando a entrada dos dados da 

análise de solo. 

Figura 3: Aplicativo em ação, com os 

dados organizados e com a 

recomendação de fertilizantes na tela. 
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Palavras-chave: Nutrição de plantas. Balanço nutricional. Software. 
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SELETIVIDADE DE HERBICIDAS APLICADOS EM PÓS - EMEGÊNCIA NA 
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Orientadora: Maria José Pinheiro CORRÊA. 
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Objetivou-se com este trabalho analisar o efeito fitotóxico da aplicação de diferentes 

herbicidas sobre o controle de plantas daninhas na cultura do feijão-caupi. O experimento 

foi implantado durante o ano agrícola (2014/2015) em área experimental da Fazenda Escola 

da Universidade Estadual do Maranhão no município de São Luís. A cultivar de feijão-caupi 

usada foi BRS Guariba. O delineamento experimental foi em Blocos ao acaso, com 11 

tratamentos dispostos em esquema fatorial e 4 repetições, totalizando 44 parcelas. Os 

tratamentos foram constituídos pela aplicação de herbicidas isolados e em mistura, onde 

foram aplicados os herbicidas e suas respectivas doses de ingredientes ativos: Bentazon nas 

doses de 360 g ha -1, 720 g ha -1, 1080 g ha -1; Fluazifop - P- Butyl nas doses 125 g ha -1, 

250 g ha -1, 375 g ha -1; Bentazon + Fluazifop - P- Butyl nas doses 360 +125 g ha -1, 540 

+ 187,5 g ha -1, 720 + 250 g ha -1. Além disso, foram mantidas duas testemunhas (capinada 

e com plantas daninhas) sem aplicação de herbicida. Os herbicidas foram aplicados em pós-

emergência, quando as plantas de feijão encontravam-se com a segunda e terceira folha 

trifoliolada completamente expandida. As avaliações visuais de intoxicação no feijoeiro 

foram realizadas aos 11, 21, 35 e 45 dias após a aplicação (DAA) dos herbicidas, atribuindo-

se a cada unidade experimental uma nota, de 1 a 9 em que 1 = nenhuma injúria e 9 = morte 

da planta. Nas mesmas épocas realizou-se as avaliações de controle por meio de escala visual 

de 0 a 100%, cuja nota foi atribuída à comunidade infestante em geral na parcela. Para 

intoxicação visual houve efeito significativo de doses aos 11, 21 e 35 DAA; efeito de 

herbicidas aos 21 DAA. Também houve efeito significativo para comparação do tratamento 

controle (testemunha capinada) com a média dos componentes do fatorial (tratamentos 

herbicidas e doses). Dessa forma, apresentamos os resultados da análise levando em 

consideração a comparação do tratamento controle com a média dos componentes do 

fatorial, aos 11, 21, 35 e 45 DAA, como apresentado na Tabela 1. Na avaliação de 

intoxicação dos herbicidas sobre a cultura do feijão-caupi realizada aos 11 dias após a 

aplicação (DAA), observa-se injúria muito leve e injúria leve, o que ocasionou descoloração 

e menor porte da cultura quando se aplicou o Bentazon (0,6L), Fluazifop-p-butyl (0,5 L), 

Fluazifop-p-butyl (1,0 L), Fluazifop-p-butyl (1,5 L) (Tabela 1), que controlam 

eudicotiledôneas e monocotiledôneas, respectivamente, com posterior desaparecimento dos 

sintomas aos 21 DAA, 35 DAA e 45 DAA, observando-se o desenvolvimento das plantas 

devido à emissão e expansão de folhas novas. Em estudo que foi avaliada a seletividade dos 

herbicidas aplicados em pós emergência, Silva et al. (2013) verificaram que o herbicida 

bentazon + imazamox (1,2 + 0,056 kg ha-1 ), imazamox + fluazifop-p-butyl (0,042 + 0,12 

kg ha-1 ), causaram apenas sintomas de intoxicação leve na cultura do feijão caupi aos 21 

DAP, com recuperação total da planta aos 28 DAP. Resultados semelhantes foram 

verificados por Mesquita (2011), trabalhando com bentazon + fluazifop-p-butyl (720+90 g 

ha-1 i.a.), imazamox + fluazifop-p-butyl (50+90 g ha-1 i.a.). Estes herbicidas são seletivos 

também para as culturas da soja e feijão-comum (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005). 
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Tabela 1. Intoxicação (%) visual de plantas de feijão-caupi aos 11, 21, 35 e 45dias após a 

aplicação (DAA) dos tratamentos. São Luís-MA, 2014.  

Herbicidas/Doses 11 DAA 21 DAA 35 DAA 45 DAA 

T1 – Controle (testemunhacapinada) 1,00  1,00 1,00  1,00 

T2 - Bentazon (0,6L)  3,25* 2,5 ns 2,00 ns 1,50 ns 

T3 - Bentazon (1,2 L) 5,75* 4,5 * 3,00 * 1,75 ns 

T4- Bentazon (1,8 L) 6,5* 5,5 * 4,50 * 2,50 * 

T5 -Fluazifop-p-butyl (0,5 L) 2,75 ns 2,25 ns 2,00 ns 1,75 ns 

T6 -Fluazifop-p-butyl (1,0 L) 2,25 ns 2,50 ns 2,25 ns 1175 ns 

T7 -Fluazifop-p-butyl (1,5 L) 3,75 * 3,75 * 3,25 * 2,00 * 

T8 - Benton (0,6L) +Fluazifop-p-

butyl (0,5 L) 
4,50 * 3,25 * 2,25 ns 2,00 * 

T9 - Benton (0,9L) +Fluazifop-p-

butyl (0,75 L) 
5,00 * 4,00 * 3,00 * 2,00 * 

T10 - Benton (1,2L) +Fluazifop-p-

butyl (1,0 L) 
6,00 * 4,75 * 3,75 * 2,00 * 

DMS 2,23 2,09 1,85 0,82 

*, ns: significativo e não significativo, respectivamente, em relação ao tratamento testemunha 

capinada pelo teste de Dunnett, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Com relação a porcentagem de controle de plantas daninhas  na cultura do feijão caupi, 

observa-se que o bentazon e ofluazifop-p-butyl aplicados isoladamente apresentaram 

controle regular no período inicial aos 11 DAA, não apresentando diferença estatística entre 

as doses. No entanto as doses combinadas do bentazon e fluazifop-p-butyl proporcionaram 

controle muito bom em torno de 85% para o mesmo período.  Em estudo semelhante 

Mesquita (2011), constatou que As misturas de herbicidas metribuzin+fluazifop-p-butyl, 

clorimuronethyl + fluazifop-p-butyl e clorimuron-ethyl+lactofen+fluazifop-p-butyl 

apresentaram eficiência no controle das espécies incidentes na área aos 14 DAA, com índices 

de controle acima 80%.A variável produtividade foi afetada pelos herbicidas aplicados, 

independente das doses, como apresentado na Tabela 2, sendo que o tratamento com o 

herbicida Fluazifop-p-butyl aplicado isolado foi o que apresentou maior produtividade 

quando comparado ao herbicida bentazon aplicado isolado. Os herbicidas fluazifop-p-

butyl,bentazon+fluazifop-p-butyl,l, e a tratamento capina apresentaram produtividade 

semelhante à testemunha capinada, sendo superior á 1000 kg ha-¹. Estes resultados estão de 

acordo com Freitas et al. (2010), que verificaram que os herbicidas imazamox + bentazon+ 

fluazifop-p-butyl, Imazethapyr+ fluazifop-pbutylefluazifop-p-butyl não reduziram a 

produção da cultura. Os tratamentos com a aplicação herbicidas Bentazon+Fluazifop-p-butyl 

apresentou produtividade intermediaria quando comparado aos herbicidas aplicados de 

forma isolada. Isso ocorreu devido ao controle exercido por esses herbicidas devido à 

diferença da classe de plantas daninhas que cada um atua. 
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Tabela 2. Produtividade do feijão-caupi em função dos tratamentos herbicidas e doses 

aplicadas. São Luís-MA, 2014. 

Herbicidas  Médias Doses Médias Controle Médias 

1. Bentazon 

2. Fluazifop-p-

butyl 

3. Benton  

+Fluazifop-p-

butyl 

 

828,89 b 

1049,98 a 

 

1019,28 ab 

1. (0,6 L; 0,5 L; 

0,6L + 0,5 L) 

2. (1,2 L; 0,75 L; 

0,9L + 0,75 L) 

3.  (1,8 L; 1,5 L; 1,2 

L + 1,0L) 

1044 a 

 

1005 a 

 

850 a 

1.testemunha 

capinada 

2.testemunha 

infestada 

1075 a 

 

931 a 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

O fluazifop-p-butyl é seletivo para a cultura do feijão caupi.No entanto, o Bentazon + 

fluazifop-p-butyl em sua maior concentração causa maior intoxicação na cultura. O 

fluazifop-p-butyl aplicado isoladamente e quando misturados o Bentazon + fluazifop-p-

butyl resultam num maior controle das plantas daninhas,porém esse efeito diminui no 

decorrer do período experimental. O bentazon aplicado de forma isolada interferiu 

negativamente na produtividade do feijoeiro. A variável ao peso de cem grãos não foi afetada 

pelos herbicidas e doses aplicadas. 

 

Palavras-chave: Controle químico. Plantas daninhas. Vigna unguiculata. 
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A mandioca, Manihot esculenta Crantz, ordem Malpighiales, família Euphorbiaceae, 

Manihot utilíssima e Manihot ahipi, também chamada de aipim e macaxeira. O Estado do 

Maranhão possui aproximadamente 88% da área colhida com mandioca localizada em 

propriedades de até 50 ha. A mandioca gera renda e emprego em todas as regiões 

maranhenses, pois é cultivada em todo o Estado (IBGE, 2006a). O ataque do ácaro é uma 

das principais causas de redução de produtividade da mandioca (YANINEK et al., 1989), 

devido, principalmente, ao seu alto potencial reprodutivo. Ataca principalmente as 

brotações, gemas e folhas novas, causando deformação de folhas e morte do ápice de ramos 

(FLECHTMANN, 1985; YANINEK et al., 1989). Frequentemente atua durante a estação 

seca do ano, podendo causar danos consideráveis, principalmente nas Regiões Nordeste e 

Centro-Oeste. O objetivo deste trabalho foi comparar várias técnicas de coleta de ácaros 

plantícolas a fim de capturar uma maior diversidade de ácaros, que apresentem diferentes 

aspectos comportamentais. A coleta das amostras foi realizada em São Luís - MA, em uma 

propriedade localizada no bairro de São Braz e Macaco, em cultivo de mandioca (Manihot 

esculenta Crantz), no período de julho de 2014 a abril de 2015, durante um ciclo da cultura. 

A plantação abrange uma área de três ha. Todo material vegetal recolhido foi devidamente 

identificado e encaminhado ao Laboratório de Acarologia- Entomologia/NBA/CCA/UEMA, 

para os procedimentos de contagem e extração dos ácaros. A extração dos ácaros das folhas 

coletadas foi realizada através dos diferentes métodos de amostragem (RODRIGUES, 

2010): método de lavagem das folhas, coleta direta e método de batida de galhos. A extração 

dos ácaros das folhas coletadas foi realizada através do método de lavagem das folhas, de 

acordo com Zacarias et al. (2004). Para proceder o método de batida de galhos a planta foi 

dividida em três áreas, e realizou-se uma mexida vigorosa dos galhos sobre uma bandeja de 

cor banca. Os ácaros coletados forão acondicionados em frascos de vidros (30 ml) com 

álcool a 70% para posterior montagem. O método de coleta direta foi realizado coletando-se 

aleatoriamente de cinco plantas, cinco folíolos de diferentes regiões das plantas, em seguida 

as folhas coletadas foram acondicionadas em sacos de papel e sacos plásticos e levadas ao 

laboratório. Com auxílio de um microscópio estereoscópico realizou-se a coleta direta dos 

ácaros encontrados nas faces adaxial e abaxial das folhas, com pincel de ponta fina, sendo 

transferidos para potes de vidro de 30 ml. Para contagem, montagem e identificação em 

função do hábito alimentar. Após montagem, secagem e lutagem, seguiu-se a identificação 

dos exemplares montados em microscópio estereoscópico óptico com contraste de fases. Na 

coleta direta o total de ácaros encontrados entre os meses de julho/2014 a abril/2015, foi 

2.058 espécimes, onde ocorreram as famílias Tetranychidae (2.035), e Tydeidae (1), e ainda 

a subordem Acaridida (7). Os ácaros predadores encontrados pertencem á família 

Phytoseiidae (15) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Análise faunística de ácaros coletados pelo método de coleta direta durante os 

meses de julho/2014 a abril/2015 na comunidade São Braz e Macaco em São Luís - MA. 

Família 
Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D A F C 

Tetranychidae 2.035 9 D ma MF W 

Acaridida 7 1 ND ma F Z 

Phytoseiidae 15 2 ND ma F Z 

Tydeidae 1 1 ND ma F Z 

d = dominante; nd = não dominante; ma = muito abundante; mf = muito frequente; f = 

frequente; w = constante; z = acidental 

 

No método de lavagem de folhas totalizou 2.060 ácaros, ocorrendo as famílias Tetranychidae 

(2.003) e Tenuipalpidae (5), como fitófagas, e a família Tarsonemidae (1). Do total 

encontrado, 33 espécimes, são predadores da família Phytoseiidae (Tabela 2).  

Tabela 2. Análise faunística de ácaros coletados pelo método de lavagem nos meses de 

julho/2014 a abril/2015 na comunidade São Braz e Macaco em São Luís – MA. 

   Família 
Número de 

Indivíduos 

Número 

de 

coletas 

D A F C 

Tetranychidae 2.003 9 SD sa SF W 

Acaridida 16 7 D ma F W 

Phytoseiidae 33 7 D ma MF W 

Tydeidae 1 1 ND ma F Z 

Cheyletidae 

Tenuipalpidae 

1 

5 

1 

5 

ND 

ND 

ma 

ma 

F 

F 

Z 

W 

Tarsonemidae 1 1 ND ma F Z 

sd = super dominante; d = dominante; nd = não dominante; sa = super abundante; ma = muito 

abundante; sf = super frequente; mf = muito frequente; f = frequente; w = constante; z = 

acidental 

 

Na batida de galhos com o total de 1.109 ácaros, destacou-se entre os fitófagos a família 

Tetranychidae (1.094) e, ainda a  Tenuipalpidae (5), predadores da família Phytoseiidae (3), 

ocorrendo também as subordens Acaridida (6) e Oribatida (1) (Tabela 3). 

Tabela 3. Análise faunística de ácaros coletados pelo método de batida de galhos nos meses 

de julho/2014 a abril/2015 em São Braz e Macaco em São Luís – MA. 

Família 
Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D A F C 

Tetranychidae 1.094 9 D ma MF W 

Acaridida 6 3 ND ma F Y 

Tenuipalpidae 5 2 ND ma F Z 

Phytoseiidae 3 2 ND ma F Z 

Oribatida 1 1 ND ma F Z 

d = dominante; nd = não dominante; ma = muito abundante; mf = muito frequente; f = 

frequente; w = constante; z = acidental; y = acessório 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

318 

 

Dos três métodos analisados a família Tetranychidae, fitófaga, representada pelo ácaro praga 

Mononychellus tanajoa, apresentou o maior número de espécimes. O método de lavagem de 

folhas foi o que coletou uma maior diversidade de ácaros. A família Phytoseiidae 

apresentou-se como dominante, muito abundante e muito frequente no método de lavagem.  

 

Palavras-chave: Mandioca, métodos de amostragem, Acari. 
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O arroz é considerado o produto de maior importância econômica em muitos países em 

desenvolvimento, constituindo-se alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas. 

(EMBRAPA, 2003). O zoneamento de risco climático é uma ferramenta importante na 

identificação das melhores épocas de plantio, permitindo ao agricultor tomar decisões no 

sentido de reduzir as possíveis perdas agrícolas. Em função da grande variabilidade temporal 

da precipitação no estado do Maranhão nem sempre é possível identificar a melhor época de 

plantio, o que leva o agricultor muitas vezes a tomar decisões equivocadas. Portanto, através 

desse estudo e da importância que o arroz apresenta para a população mundial, pretende-se 

identificar os riscos climáticos para a definição das melhores épocas de plantio da cultura do 

arroz no estado do Maranhão. O estudo foi desenvolvido para o Estado do Maranhão, situado 

no extremo Oeste do Nordeste do Brasil, entre 1º e 10º de Latitude Sul, e 41,5º e 48,6º de 

Longitude Oeste, com uma área de 331.983 Km2. O estado do Maranhão foi dividido em 10 

regiões homogêneas de precipitação, descrito por Menezes (2009). Foi utilizada uma série 

histórica de precipitação pluviométrica, temperatura média do ar, do ano de 1990 a 2010 

(total de 21 anos), no Estado do Maranhão, obtidas da Agência Nacional de Águas – ANA 

e Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, com auxílio do Núcleo Geoambiental 

(NUGEO) da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Para cada região homogênea 

de precipitação, foi selecionado um posto pluviométrico que apresentasse uma série 

consistente e de maior precisão. Para a estimativa da Evapotranspiração potencial (ETP), foi 

utilizado o programa de Sentelhas e Rolim utilizando o procedimento proposto por 

THORNTHWAITE (1948), o qual tem a vantagem de necessitar apenas dos dados de 

temperatura média do ar dos períodos e da latitude local. Esse método dá resultados 

confiáveis entre as latitudes de 40ºN e 40º S (DOURADO NETO e VAN LIER, 1991). Com 

os dados de chuva e evapotranspiração potencial, foi determinado a estação de crescimento 

pelo método (KASSAM, 1979). O método compara os totais de chuvas decendiais com a 

metade da evapotranspiração potencial. Através deste método pode-se determinar o início e 

fim da estação chuvosa, de crescimento e úmida. O zoneamento agroclimático de risco foi 

efetuado utilizando o programa computacional Sarrazon - Sistema de Análise Regional dos 

Riscos Agroclimáticos (BARON et al., 1996), para o cálculo do balanço hídrico, aplicado 

aos dados em escala temporal decendial. Para a caraterização do risco climático, foi utilizado 

o Índice de Satisfação de Necessidade de Água (ISNA) que é a relação ETr/ETm 

(Evapotranspiração real/evapotranspiração máxima da cultura), calculado para as fases de 

floração e enchimento dos grãos.   ISNA > 0,65 – Baixo risco climático, época favorável ao 

plantio; 0,55 < ISNA< 0,65 – Médio risco climático, época intermediária e ISNA < 0,55 – 

Alto risco climático, época desfavorável ao plantio. De acordo com os resultados, as regiões 

R1, R4, R5, R6 e R7 apresentaram-se como favoráveis ao plantio do arroz, devido a 

apresentarem um período maior de plantio do arroz (mais de seis decêndios com ISNA maior 

que 0,65) apresentando menor restrição hídrica para a cultura do arroz, no estado do 

Maranhão. Para a região homogênea de precipitação R1, considerando solo de textura 

arenosa com CAD de 20 mm, percebe-se o período favorável para o plantio vai desde o 

primeiro decêndio de janeiro ao terceiro decêndio de fevereiro. Em solos com CAD de 20 
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mm pode ser efetivada desde o terceiro decêndio de dezembro até o primeiro decêndio de 

março, como pode ser verificado na figura 01 a seguir. 

 

 
Figura 01: Análise do ISNA para solos de textura arenosa com CAD de 20 mm, 30 mm e 

40 mm na região R1 - Maranhão. 
 

As regiões R2, R7 e R10 apresentaram-se como intermediárias para a semeadura do arroz, 

devido a ter um período intermediário (cinco decêndios com ISNA maior que 0,65).  O 

período favorável para a semeadura do arroz para a região homogênea de precipitação R7, 

considerando solo de textura arenosa com CAD de 20 mm vai desde o segundo decêndio de 

dezembro ao terceiro decêndio de janeiro. Considerando solos com CAD de 30 mm, percebe-

se que o período ideal para plantio do arroz nessa região se inicia no primeiro decêndio de 

dezembro ao primeiro decêndio de fevereiro e para solos com textura argilosa com CAD de 

40 mm, o período ideal se inicia desde o terceiro decêndio de novembro até o terceiro 

decêndio de fevereiro. 

 

 
Figura 02: Análise do ISNA para solos de textura arenosa com CAD de 20 mm, 30 mm e 

40 mm na região R7 - Maranhão. 

 

Já as regiões R3 e R8 apresentam-se com maior restrição hídrica (com apenas 3 a 4 decêndios 

com valores de ISNA maior que 0,65). O período favorável para a semeadura do arroz 

considerando solo de textura arenosa com CAD de 20 mm para a região R8 vai desde o 

segundo decêndio de dezembro ao segundo decêndio de janeiro. Para solos com CAD de 30 

mm, percebe-se que o período ideal para plantio do arroz nessa região vai desde o terceiro 

decêndio de novembro ao segundo decêndio de janeiro e para solos com textura argilosa 
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com CAD de 40 mm, o período ideal vai desde o terceiro decêndio de novembro até o 

segundo decêndio de janeiro. 

 
Figura 03. Análise do ISNA para solos de textura arenosa com CAD de 20 mm, 30 mm e 

40 mm na região R8 - Maranhão. 

 

Os resultados apresentados neste trabalho indicam a necessidade de se adotar um manejo 

que aperfeiçoe o uso da água no solo, como o plantio direto, cultivo intercalar ou a irrigação. 

Fica também evidente a necessidade de pesquisas para desenvolver cultivares mais tolerantes 

à deficiência hídrica. Sugere-se, portanto, que o uso dos procedimentos propostos para a 

definição das épocas preferenciais de semeadura do arroz de terras altas passe a ser adotado 

como um critério mais seguro não só para os produtores rurais, mas também para os órgãos 

de financiamento e seguro agrícola. 
 

Palavras-chave: Zoneamento de risco. Deficiência hídrica. Oryza sativa. 
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De acordo com Ferreira et al. (2010), o Brasil é um dos maiores centros de diversidade 

genética de abacaxi do mundo, contemplando além de Ananas comosus, diversas espécies 

de Ananas e alguns gêneros próximos como Pseudananas e Bromelia, No estado do 

Maranhão, além da cultivar Pérola que representa mais de 80% da área cultivada, vem 

crescendo em importância a cultivar Turiaçu, material nativo da microrregião do Gurupi no 

estado do Maranhão, e domesticado por pequenos produtores do município de mesmo nome 

(ARAUJO et al., 2012). Contudo, ainda são escassas as explorações científicas sobre o 

abacaxi Turiaçu, de acordo com Araújo et al., (2012), pois foi somente a partir de 2006, que 

as primeiras pesquisas com a cultivar chegaram aos campos. Estudos que apontem a 

caracterização e avaliação do comportamento agronômico de seleções clonais de abacaxi 

Turiaçu podem indicar genótipos com potencial para o uso direto pelos produtores e/ou 

resultar em acessos valiosos para programas de melhoramento, desde que esses genótipos 

sejam adequadamente caracterizados e adaptados às condições climáticas locais e satisfaçam 

às exigências do mercado. Neste sentido, este trabalho objetivou selecionar “clones” de 

abacaxi Turiaçu a partir da variabilidade intervarietal em áreas produtoras e caracterizar a 

diversidade genética dos materiais. Para isso, foram identificadas e selecionadas plantas com 

características diferenciais e promissoras, fez-se coleta de mudas e procedeu-as à 

multiplicação vegetativa, avaliou-se o desempenho agronômico em ensaio de competição 

dos “clones” pré-selecionados e a caracterização da diversidade genética dos materiais foi 

feita por meio de descritores morfológicos, baseando-se em Queiroz et al. (2003) e Vieira et 

al., (2010). Foram feitas análises estatísticas descritivas a partir dos dados obtidos na 

caracterização quanto ao hábito de crescimento da planta, vigor vegetativo e borda do limbo 

foliar. Enquanto os dados obtidos na caracterização das seleções por meio dos descritores: 

altura da planta, comprimento da folha D, largura da folha D, matéria fresca, matéria seca, 

tamanho dos espinhos e distância entre os espinhos, foram submetidos à análise de variância 

com auxílio do software Assistat, onde as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. A análise estatística descritiva dos 

caracteres apontou o vigor vegetativo como o descritor que apresentou maior coeficiente de 

variação (Tabela 1). 
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Tabela 1. Análise estatística Descritiva (Média, Valor Mínimo, Valor Máximo, Desvio 

Padrão e Coeficiente de Variação (CV)) de três descritores morfológicos considerados na 

caracterização das seleções/clones de abacaxi Turiaçu. 

Descritor Média 
Valor 

Mínimo 

Valor 

máximo 

Desvio 

Padrão 
CV(%) 

Hábito de crescimento da 

planta 
2 1 3 0,58 29 

Vigor vegetativo 4,083 1 5 1,24 30,39 

Borda do limbo foliar 1,67 1 2 0,48 28,92 

 

Na caracterização quanto à variegação, as seleções/clones ‘Livino’ e Turiouro’, 

apresentaram-se variegadas com margens verdes e com margens brancas, respectivamente, 

diferindo os demais tratamentos que, por sua vez, não apresentaram plantas com folhas 

variegadas (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variegação das seleções de abacaxi (‘Turiouro’ e ‘Livino’ apresentam folhas 

variegadas). 

Na análise de variância feita a partir da caracterização dos outros descritores selecionados 

para caracterização das seleções/clones de abacaxi Turiaçu, os maiores coeficientes de 

variação foram apresentados pela “distância entre os espinhos” e “tamanho dos espinhos”, 

com valores de 23,43 mm e 13,99 mm, respectivamente (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Análise de variância feita a partir das médias obtidas na caracterização quanto ao 

nível de epinescência das seleções/clones de abacaxi Turiaçu. 

DESCRITOR 

MÉDIAS 

T1 

Pérola 

T2 

Turiaçu 

T3 

‘Livino’ 

T4 

‘Nanico’ 

T5 

‘Turiouro’ 

T6 

‘Cilíndrico’ 

CV 

(%) 

Tamanho dos 

espinhos 

(mm) 

2,29 a 
1,82 

ab 
1,66 bc 1,99 ab 1,22 c 2,23 ab 13,99 

Distância 

entre 

espinhos 

(mm) 

2,12 a 1,93 a 1,56 a 1,66 a 1,34 a 1,92 a 23,43 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

         Pérola           Turiaçu            ‘Livino’       ‘Nanico’         ‘Turiouro’    ‘Cilindrico’ 
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Com relação à altura das plantas, as seleções ‘Livino’ e ‘Cilíndrico’ apresentaram as alturas 

mais significativas, não diferindo da testemunha ‘Pérola’. O menor coeficiente de variação 

foi observado nos descritores largura da folha D e peso da matéria seca, que não apresentou 

variação significativa entre os “clones”. Quanto ao comprimento da folha D, a seleção 

‘Cilíndrico’ foi a que apresentou resultado mais significativo, 86,38 cm. E na caracterização 

quanto à matéria fresca, as médias obtidas entre os tratamentos diferiram estatisticamente 

entre si, observou-se que a seleção ‘Cilíndrico’, foi a que apresentou maior valor, 28,79g, 

superando as testemunhas ‘Pérola’ e ‘Turiaçu tradicional’, com 27,80g e 26,83g, 

respectivamente (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Análise de variância a partir das médias obtidas na caracterização de cinco 

descritores considerados para caracterizar as seleções/clones de abacaxi Turiaçu. 

TRATAMENTO 

MÉDIAS 

Altura da 

Planta (m) 

Largura 

da folha 

D (cm) 

Comprimento 

da folha D 

(cm) 

Matéria 

fresca da 

folha D(g) 

Matéria 

Seca da 

folha D (g) 

Testemunha Pérola 1,03 a 5,68 a 83,40ab 27,80ab 1,89 a 

Testemunha 

Turiaçu tradicional 
1,06 a 4,67  b 80,50ab 26,83ab 1,55  b 

Turiaçu ‘Livino’ 1,07 a 4,65  b 76,76b 25,59b 1,55  b 

Turiaçu ‘Nanico’ 0,77 b 4,21  b 65,31c 21,77c 1,40  b 

Turiaçu ‘Turiouro’ 0,77 b 4,27  b 58,40c 19,46c 1,42  b 

Turiaçu ‘Cilíndrico’ 1,04ª 4,62  b 86,38 a 28,79 a 1,54 b 

CV (%) 7,89 5,14 5,34 5,34 5,14 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Com a utilização dos descritores morfológicos, foi possível encontrar ampla variabilidade 

entre as seleções/clones de abacaxi Turiaçu, indicando que as mesmas têm potencial para 

utilização em programas de melhoramento genético.  

 

Palavras-chave: Seleção clonal, Variabilidade genética, Programas de melhoramento. 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS E DE CRESCIMENTO 

DA SOJA E DOS INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO SOBRE O EFEITO 

DO GESSO E DA BIOMASSA DE LEGUMINOSAS. 
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Colaboradores: Stéfanny Barros PORTELA – Mestranda/UEMA; Francielle Rodrigues 
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A procura por práticas alternativas de cultivos na região do trópico úmido que permita a 

produção agrícola em meio às adversidades de solos de baixa fertilidade natural, altos índices 

pluviométricos e altas temperaturas, é um dos desafios dos pesquisadores do Maranhão. A 

prática da gessagem pode ser uma alternativa para melhoria em profundidade do solo, uma 

vez que sua aplicação em superfície é uma prática que não se limita ao local de sua aplicação 

e possui um efeito rápido na redução da acidez do subsolo, que ocorre por meio da lixiviação 

de sais através do perfil (NEIS et al., 2010). O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 

gesso, com ramos de leguminosas arbóreas e fertilizantes industriais sobre os componentes 

das características produtivas da cultura da soja e os indicadores químicos do solo. O 

experimento foi conduzido no Campo Experimental do Núcleo Tecnológico de Engenharia 

Rural do Curso de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão, a área experimental 

consistiu de 24 parcelas de 4m x 8m. No delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições. Sendo constituído de seis tratamentos: G(12)+L+KCl; G+KCl; G+L+KCl; G+L; 

L+KCl; Controle. (G = Gesso 6 t ha-1; G (12) = Gesso 12 t ha-1; L = Leguminosas, Acácia + 

Gliricídia; KCl = Cloreto de Potássio). O gesso foi aplicado sobre o solo em 2011 e o plantio 

de soja foi conduzido no ano de 2015. A soja utilizada foi a variedade BRS RAIMUNDA, 

tratada na ocasião do plantio com inoculante comercial Turfa Biomax. A adubação química 

realizada no plantio foi à base de fósforo (superfosfato triplo) e zinco (sulfato de zinco), 

ambos nas proporções de 80 kg ha-1 de P2O5 e 4 kg ha-1 de Zn, respectivamente. Nas parcelas 

que receberam cloreto de potássio, a adubação química realizada no plantio foi à base de 60 

kg ha-1 de K2O. Nos tratamentos que receberam leguminosas, utilizou-se a Gliricídia sepium 

e a Acacia mangium, empregadas na proporção de cinco toneladas de matéria seca por 

hectare. As amostras para análises químicas de pH em CaCl2, P, K, Ca, Mg, H+Al e de 

matéria orgânica (MO) do solo foram coletadas no início do período experimental, nas 

profundidades de 0-10;10-20; 20-30; 30-40 cm, com três repetições por parcela, em cada 

profundidade. A produção de matéria seca da soja foi determinada no período da antese e da 

maturação, através da massa média da parte aérea de trinta plantas de soja, depois de secas 

em estufa a 60 ºC, colhidas aleatoriamente dentro da área útil de cada parcela. Em seguida, 

esse material foi moído até passar por um crivo de 1 mm e então analisado segundo a 

metodologia descrita por Tedesco (1995). Após a maturação, a soja foi colhida e trilhada, 

sendo então determinada a produção de grãos a 13 % de umidade. As médias dos tratamentos 

foram comparadas pelo teste de Duncan ao nível de 5% de probabilidade. Foi observado que 

mesmo nas parcelas que não receberam gesso, o pH do solo foi maior na primeira camada. 

O calcário não se movimenta para camadas mais profundas do solo, o que explica um 

gradiente de concentração de Ca2+ na superfície do solo que elevou os valores do pH nessa 
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profundidade (RHEINHEIMER et al., 2000). Ainda nessa camada, os tratamentos que 

receberam leguminosas, tiveram um valor de pH mais alto em relação aos tratamentos 

Gesso(6 t ha-¹)+KCl e Controle. Isso indica que a cobertura do solo e as substâncias liberadas 

gradativamente provenientes da decomposição das leguminosas tiveram influência na 

elevação do pH na camada de 0-10 cm. A acidez potencial (H + Al) foi maior no tratamento 

Gesso(6 t ha-¹)+KCl, na camada de 0-10cm do solo, em relação aos tratamentos Gesso(6 t 

ha-¹)+Leg e Gesso(6 t ha-¹)+Leg+KCl. O que pode ser consequência da acidificação 

provocada pela adubação química na superfície do solo. A aplicação de leguminosas 

associadas ao gesso diminui os teores da acidez trocável nessa camada. Em nenhuma das 

camadas analisadas o teor de MO apresentou diferença entre os tratamentos. Os teores de K+ 

foram maiores, na camada de 0-10 cm, isso se deve à realização anual de adubação potássica 

na linha por ocasião da semeadura e à ciclagem desse nutriente via resíduos vegetais. Os 

teores deste elemento variaram, na camada de 0-10, de 43,50 (Controle) para 77 mmolc dm-

3 (Gesso(6 t ha-1)+Leg+KCl), representando até 78% da CTC efetiva do solo nessa 

profundidade. Na camada de 10-20 cm, os teores variaram de 18,25 (Leguminosas) para 

34,75 mmolc dm-3 (Gesso(6 t ha-1)+Leg), representando até 55% da CTC efetiva do solo 

nessa camada. O elevado teor de Ca2+ pode afetar a disponibilidade de Mg2+ e de K+ no solo, 

já que o Ca é o cátion dominante no complexo de troca do solo (VITTI et al., 2006). O 

incremento de Ca fornecido pelo gesso aumentou a SB. Houve um decréscimo, em valores 

absolutos, nos teores de Mg2+ da ordem de 31%, entre o tratamento Leguminosas e Gesso(6t 

ha-¹)+Leg+KCl. Isso demonstra que o Mg2+ formou complexos com carga neutra com o 

sulfato, promovendo a sua descida para camadas mais profundas do solo. A aplicação de 

gesso e leguminosas não alterou em nenhuma profundidade os teores de fósforo (P). Os 

valores do V% partiram de 75,64 para 87,88 mmolc dm-3, nos tratamentos Gesso(6 t ha-

¹)+KCl e Gesso(6 t ha-¹)+Leg respectivamente, na camada de 0-10 cm. O gesso aplicado de 

forma isolada não foi suficiente para elevar a saturação por bases no solo coeso até os 

primeiros 30 cm de solo. Entretanto quando se observa a camada de 30-40 cm, percebe-se 

que a adição de gesso com fertilizantes industriais elevaram o V% em 44% em relação ao 

Controle. Portanto, pode-se inferir que, a aplicação de Gesso(6 t ha-¹)+KCl possui uma 

rápida percolação no perfil do solo quando relacionado aos tratamentos que receberam a 

adição de gesso com leguminosas. O tratamento com L+KCl permitiu um incremento de até 

72% para a matéria seca da soja na floração e maturação em relação ao tratamento controle. 

A aplicação de gesso (12), com leguminosas e potássio aumentou a produção de matéria seca 

da soja em 69% na floração e 48% na maturação em relação ao controle (Figura 1). 

Adubações com leguminosas árboreas favorecem a maior capacidade de retenção de água, 

diminuição da densidade do solo e aumento da CTC efetiva (OYEDELE et al., 2009). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Matéria seca da parte aérea da soja nos estádios de floração e maturação em 

diferentes tratamentos com uso de gesso, leguminosas arbóreas e potássio. 
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A cobertura com ramos de leguminosas associada ao gesso e a adubação com potássio 

condicionaram uma melhora no ambiente edáfico permitindo melhor enraizamento da soja 

e produção de matéria seca. Tais fatores não interferiram na quantidade e no peso de 

rhizobium. Em leguminosas, a nutrição nitrogenada depende principalmente da fixação 

biológica de nitrogênio, o número de nódulos ocupados por bactérias eficientes é importante, 

a fim de obter o máximo de benefícios da associação simbiótica (WANG; MARTINEZ-

ROMERO, 2000). Quanto a produção do cultivo da soja, em relação aos outros tratamentos, 

foi observado que não houve alteração com a aplicação de gesso (Quadro 4). A ausência de 

resposta da soja ao uso de gesso em plantio direto tem sido atribuído ao fato de o crescimento 

do sistema radicular da cultura, na ausência de déficit hídrico não ser influenciado pela 

redução na saturação por Al+3 em camadas do subsolo (CAIRES et al., 2001). Os tratamentos 

que receberam a combinação de leguminosas e potássio obtiveram maior peso de 100 grãos 

em relação ao tratamento Controle. Esta técnica pode assegurar uma taxa de liberação 

adequada do N e K e manter a cobertura do solo durante todo o ciclo (MOURA et al., 2010). 

Quanto aos resultados observou-se que a aplicação de ramos de leguminosas arbóreas como 

cobertura do solo é uma estratégia eficiente para reduzir os efeitos da coesão e da lixiviação 

servindo também como um aporte de nutrientes. O efeito residual do gesso associado com 

os benefícios promovidos pela cobertura do solo aumentaram a produção de matéria seca e 

a produção de grãos na cultura da soja. Com a melhoria na qualidade química do solo, houve 

maior enraizamento das plantas, e assim, aumento da eficiência de uso dos nutrientes 

orgânicos e sintéticos. A partir destes resultados é possível emitir uma recomendação segura 

quanto a prática de manejo que pode ser mais adequada para um ARGISSOLO coeso nos 

agrossistemas familiares da região. 

 

Palavras-chave: Trópico Úmido. Gesso. Leguminosas. 
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Orientanda: Mileide Pereira de SOUZA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Aluna de Agronomia do Centro de Estudos Superiores de Balsas - CESBA/UEMA. 

 

Orientador: Luciano Façanha MARQUES. 

Prof. de Agronomia do Centro de Estudos Superiores de Balsas - CESBA/UEMA. 

 

Colaboradores: Andresa Santos Fernandes, Bárbara Almeida Gomes, Daniel Augusto Paz 

Almeida, Sielma Pereira de Souza, Jessica Wegener Possamai (Alunos de Agronomia 

CESBA-UEMA). 

 

O girassol (Helianthus annuus L.) teve inicialmente o Peru definido como seu centro de 

origem, Selmeczi-kovacs, (1975), apud Gazzola et al ( 2012). Introduzida pelos 

colonizadores europeus, essa dicotiledônea anual produz grãos, de onde se extrai o óleo, e 

forragem que é utilizada como ração animal. É uma oleaginosa que possui características 

agronômicas importantes, como maior resistência à seca, ao frio e ao calor do que a maioria 

das espécies normalmente cultivadas no Brasil. Apresenta ampla adaptabilidade às diferentes 

condições edafoclimáticas e seu rendimento é pouco influenciado pela latitude, pela altitude 

e pelo fotoperíodo. A germinação é inibida em temperaturas do solo inferiores a 4°C, 

mostrando-se satisfatória com valores superiores a 10°C. Temperaturas baixas durante a 

germinação retardam a emergência e induz a formação de plântulas pequenas, PH ideal para 

o seu desenvolvimento varia entre 5,5 e 6,0. (CASTRO et al, 1997, p.07,09). A nível 

mundial, a produção de girassol a tempos é dominada pela, Ucrânia (4.526.000ha1) com 

produtividade de (1,50t/ha-1) Rússia (5.575.100 ha-1) produtividade (0,96 t/ha-1) e Argentina 

(1.489.040 ha-1) produtividade (1,49 t/ha-1), mas três países se destacam pela alta 

produtividade, França, Bulgária e Turquia que é significativamente maior se comparada aos 

demais produtores, França e Bulgária obtiveram respectivamente no ano de 2010 

produtividade de 2,35 e 2,28 toneladas por cada hectare plantado. Nos solos brasileiros, o 

boro é o micronutriente que, frequentemente, se encontra deficiente, limitando assim a 

produção das culturas, as sementes mostram decréscimos nos conteúdos de açúcares não 

redutores, bem como nos de óleo e amido. Ungaro (1990) mostrou que essa cultura possui 

grande sensibilidade à deficiência de boro, na qual resulta na inibição do crescimento da 

cultura, por outro lado, a toxicidade desse micronutriente também limita o crescimento, o 

rendimento e a qualidade das sementes. Esse micronutriente exerce papel importante durante 

o florescimento e formação de sementes, participa também da formação das paredes 

celulares, na germinação do pólen, na divisão celular, e na frutificação. Pela importância do 

papel desse micronutriente associado à cultura do girassol tem-se reafirmado a necessidade 

de estudos direcionados as suas exigências, Neste sentido, a sensibilidade causada em 

relação ao boro ainda carece de estudos quantitativos e qualitativos no sentido de evitar a 

deficiência e a toxicidade, favorecendo o desenvolvimento da cultura em níveis de máximo 

potencial produtivo, sendo esses estudos necessários em diferentes regiões, pois cada região 

possui suas particularidades, (FIGUERIA et al., 2002). Neste trabalho objetivou-se avaliar a 

tolerância do girassol a diferentes dosagens na aplicação de Boro, procurar encontrar 

dosagens do micronutriente boro responsável por uma maior produção na região comparada 

com a produção atual, e analisar a resposta de características vegetativas e reprodutivas em 

relação à aplicação das diferentes dosagens de boro. Quanto à implantação do Experimento 

este foi conduzido na Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte-

FAPCEN, localizada em Balsas – MA, sob condições de sequeiro no biênio agrícola 2014-
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2015. O solo é Classificado segundo EMBRAPA (2006) como LATOSSOLO Vermelho 

Amarelo. O delineamento estatístico foi em blocos ao acaso com cinco tratamentos e quatro 

repetições, totalizando 20 unidades experimentais. Os tratamentos consistiram na aplicação 

de (0; 1; 2; 3; 4kg ha-1) de boro, tendo como fonte o acido bórico, a aplicação foi foliar. 

Ressaltando que o solo recebeu correção de pH e adubação química através de nitrogênio 

(N) 60kg/ha-1 , utilizando como fonte a Uréia, com 45% de N, fosforo (P) 30kgha-1, sendo a 

fonte Super triplo com 41% de P e o potássio  (K) 50kg/há sendo utilizado o cloreto de 

potássio que possui 60% de (K) de acordo com resultados obtidos a partir da análise de solo. 

O Preparo do solo teve inicio dois meses antes do plantio, com a incorporação de 2 t/ha-1 de 

calcário dolomítico, a uma profundidade de 10 cm. A semeadura foi realizada utilizando 

sementes da cultivar  AGUARÁ 4 de ciclo precoce com cerca de  90 a 100 dias, sendo os 

grãos de coloração  preta, capítulo de formato convexo, altura entre 1,5 e 1,8 metros, 

florescimento entre 55 – 65 dias  e teor de óleo em torno de 45% á 50% ,  foram distribuídas 

três sementes por cova, a uma profundidade de 3 cm, a abertura das covas foi feita 

manualmente com auxílio de ferramentas. Foram avaliadas algumas variáveis para a 

obtenção dos resultados, assim a altura de planta, onde esta se constatou que a cultivar 

estudada não apresentou comportamento distinto em relação às doses aplicadas do 

micronutriente boro, verificando-se a não significância (p >= 05) conforme a tabela 01. Os 

resultados obtidos divergem de estudos constatados por Bonacin et al. (2009) e Lima et al. 

(2010), que  observaram diferença significativa entre doses de 1 a 5 kg/ha-1, a máxima altura 

de planta foi observada na dose de 3 kg/ha-1 que foi de 1,18m, altura essa inferior no estudo 

em questão. De acordo com os resultados obtidos, a utilização de diferentes doses de boro 

não promoveu incrementos significativos quando comparadas entre si em variáveis como 

altura de planta, comprimento da folha, diâmetro do caule, diâmetro do capitulo, numero de 

folhas, PMS, produtividade por planta, e produtividade por parcela, com exceção a altura da 

primeira folha em que o resultado foi significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 01). 

Trabalhando com adubação borácica na mesma cultura, Bonacin (2002), avaliou a aplicação 

de doses crescentes de boro (entre 0 e 4,0 kg/ha-1), sendo o cultivo em vasos, com solo do 

tipo Latossolo Vermelho, observou-se que não houve diferença  significativa  das  doses  do  

elemento  nas  variáveis  de  crescimento  vegetativo. 

 

Tabela 01: Resumo da análise de variância da altura de planta (ALP), altura da primeira 

folha (ALF), diâmetro do caule (DCL) e diâmetro do capítulo (DCP).Balsas (MA), 2015 

  Quadrado Médio 

Fontes de Variação 

Bloco  

Tratamento 

GL 

3 

4 

ALP 

0.0971 ns 

1.0071 ns 

ALF 

8.0552** 

1.6972 ns 

DCL 

0.2606    ns 

1.1405 ns 

DCP 

1.0808 ns 

1.7926 ns 

Total                             7 

ns, *, **: não significativo, significativo a 5 e 1 %, respectivamente, pelo teste de Tukey. 

 

 

A adubação borácica não promoveu incremento nas variáveis avaliadas com exceção da 

altura da primeira folha, portanto recomenda-se a partir desse estudo a menor dosagem de 

boro aplicada, 1,0kg ha-1 para a região. 

 

 

Palavras-chave: Fitotoxicidade, Oleaginosa, Boro. 
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As matas ciliares são florestas que margeiam os rios e nascentes e apresentam um conjunto 

de serviços ecológicas extremamente relevantes para a qualidade de vida, especialmente, das 

populações humanas locais e da bacia hidrográfica, sendo fundamentais para a conservação 

da diversidade de animais e plantas nativas da região, tanto terrestres como aquáticos 

(CASTRO; MELLO; POESTER, 2012). Com a redução das áreas florestais, a recuperação 

de ecossistemas degradados vem se tornando uma atividade crescente (RODRIGUES; 

GANDOLFI, 1996). O uso da restauração visa recuperar parte da biodiversidade local, e 

facilitar os processos biológicos (KAGEYAMA et al., 2003). Dentre as técnicas de 

restauração Kageyama e Gandara (2000) sugerem a formação de pequenos núcleos onde são 

colocadas plantas de distintas formas de vida (ervas, arbustos, lianas e árvores). Outra 

técnica são os sistemas agroflorestais proporcionam uma diversidade de recursos e mantêm 

as principais dinâmicas e funções dos ecossistemas (MARTINS et al., 2011). Este trabalho 

objetivou comparar o desenvolvimento de mudas florestais entre um modelo de restauração 

florestal em ilhas e um modelo de restauração produtiva com sistema agroflorestal na 

Fazenda Escola da UEMA. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso 

com três repetições onde foram instalados 3 modelos de restauração: R1 - Restauração 

passiva: a regeneração natural foi deixada intacta; R2 – Restauração florestal em ilhas: 4 

ilhas de 13 mudas foram plantadas nas principais clareiras das parcelas; R3 – Restauração 

produtiva com sistema agroflorestal: frutíferas rústicas foram plantadas com espaço de 4 x 

4 m. A implantação do projeto ocorreu em março de 2014 e o replantio em março de 2015 

após o incêndio acidental, as mudas foram trimestralmente avaliadas a partir de setembro de 

2014, totalizando 2 avaliações acompanhando a sobrevivência. Obteve-se a taxa de 

sobrevivência para cada espécie e modelo de restauração em função do número de mudas 

plantadas através da porcentagem remanescente de mudas em relação ao número inicial de 

mudas plantadas. Para determinação das mudas sobreviventes, foram consideradas como 

mortos os indivíduos que apresentaram folhas e caule secos, e sem qualquer indício de 

rebrotação. Comparado os dois modelos na primeira medição, à taxa de sobrevivência foi 

boa de acordo com Souza (2002) que considera no caso do agrupamento das espécies em 

três classes de sobrevivência, considerou-se a sobrevivência maior que 60% como boa, entre 

40% a 60% como regular e menor que 40%. Sendo a percentagem (70%) para modelo 

florestal em ilhas e (68%) para o modelo de Restauração com Sistema Florestal (SAFs) 

(Tabela 1 e 2). A taxa de mortalidade pode ser resultante da falta de tratos culturais essenciais 

após o plantio. O Tabebuia sp. e o Anacardium occidentale em ambos os modelos 

apresentam boa taxa de sobrevivência considerando a porcentagem de sobrevivência acima 

de 60% como alta. A menor taxa de sobrevivência nota-se na Moringa oleifera, as mudas 

dessa espécie quando plantadas não estavam totalmente em boas condições o que pode ter 

favorecido a mortalidade. Segundo Antezana (2008) alguns fatores, ou conjunto de fatores, 

podem ser determinantes para sobrevivência das espécies, como a qualidade da muda. Pode-

se observar que após 6 meses (dezembro de 2014) da medição das espécies florestais, houve 
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diferença no percentual de sobrevivência em relação aos primeiros 3 meses. A maior 

mortalidade apresentada por estas espécies pode ser atribuída à ocorrência do fogo (setembro 

de 2014) em grande parte da área 

 

Tabela 1: Número de indivíduos sobreviventes e mortos pelo fogo e porcentagens de 

sobrevivência e mortalidade pelo fogo das espécies utilizadas no modelo de Restauração 

Florestal em Ilhas, na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 

Maranhão, Brasil.  

 
  

Restauração Florestal 

em Ilhas 

 
 

 

Set. e Out/2014 

3 meses 

 

 

Dez/2014 

6 meses 
 

Espécies NP N 

 

Sobrev. 

(%) 

N 

 

Sobrev. 

(%) 

NMF 

Mort. 

Fogo 

(%) 

Anacardium occidentale 
 

24 22 92 4 17 19 79 

Tabebuia sp. 72 57 79 7 10 59 82 

Hancornia speciosa 12 9 75 2 17 7 58 

Moringa oleifera 24 1 4 0 0 1 4 

Ceiba pentandra 12 11 92 2 17 9 75 

Gustavia augusta 12 9 75 1 8 10 83 

TOTAL 156 109 70 16 10 105 67 

NP= número de indivíduos plantados, N= número de indivíduos, Sobrev.= sobrevivência, 

NMF=número de indivíduos mortos pelo fogo, Mort. Fogo= mortalidade pelo fogo. 

 

 

Tabela 2: Número de indivíduos sobreviventes e mortos pelo fogo e porcentagens de 

sobrevivência e mortalidade pelo fogo das espécies utilizadas no modelo de Restauração 

Florestal produtivo com sistema agroflorestal, na Fazenda Escola da Universidade Estadual 

do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil.  

  Restauração Florestal 

com Sistema Agroflorestal 

 Set. e Out/2014 

3 meses 

Dez/2014 

6 meses 

Espécies NP N 

 

Sobrev. 

(%) 

N 

 

Sobrev. 

(%) 

NMF 

Mort. 

Fogo 

(%) 

Anacardium occidentale 27 21 78 8 30 15 56 

Tabebuia sp. 48 36 75 12 25 27 56 

Moringa oleifera 9 1 11 0 0 1 11 

Azadirachta indica 18 8 44 4 22 8 44 

Mangifera indica  12 11 92 2 17 10 83 

TOTAL 114 77 68 26 23 61 54 

NP= número de indivíduos plantados, N= número de indivíduos, Sobrev.= sobrevivência, 

NMF=número de indivíduos mortos pelo fogo, Mort. Fogo=mortalidade pelo fogo. 
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Do total de 270 mudas plantadas inicialmente, 156 foram no modelo de Restauração em 

Ilhas e 114 no modelo com Sistema Agroflorestal. Na segunda avaliação os dois modelos 

apresentaram taxa de sobrevivência considerada baixa observando a morte de 140 plantas 

(10% de sobrevivência) correspondendo ao modelo com ilhas e 88 mudas mortas (23% de 

sobrevivência) no modelo com sistema agroflorestal, ou seja, pouco menos da metade das 

plantas sobreviveram. O fogo é responsável por mudanças nos padrões reprodutivos, no 

recrutamento, taxa de mortalidade e estabelecimento de novos indivíduos (Miranda e Sato, 

2005). As mudas mortas por consequência do fogo no modelo de ilhas foram 105 (67% 

mortalidade) e no modelo com sistema agroflorestal 61 (54% mortalidade). Com grande 

perda das mudas de Mangifera indica, Gustavia augusta, Tabebuia sp. e Anacardium 

occidentale descrito nas Tabela 1 e 2. Após o fogo o percentual de sobrevivência da Moringa 

oleifera que nos modelos de Restauração eram inferiores a 40% tornou-se 0%. Deste modo 

ambos os modelos apresentaram taxa de sobrevivência baixa apresentando nessas condições 

pouca possibilidade de desenvolvimento de mudas florestais. 

 

Palavras-chave: Serviços ecológicos, Biodiversidades, Degradação. 
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As matas ciliares apresentam ampla distribuição pelo território nacional e grande 

heterogeneidade florística (Rodrigues & Nave 2000). Segundo Leitão Filho (1982), o estrato 

superior das matas ciliares apresenta uma clara dominância de espécies da família 

Leguminosae. As leguminosas são a terceira maior família de plantas com flores 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). A subfamília Mimosoideae tem aproximadamente 78 

gêneros, onde os três gêneros mais importantes são Acacia, Mimosa e Inga (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006; REIS JUNIOR et al, 2006).Plantas dessa família podem crescer mais 

rapidamente e ter importante papel na recuperação de áreas florestais, uma vez que algumas 

delas são capazes de se associar a bactérias conhecidas como rizóbios, realizado por processo 

de fixação do nitrogênio atmosférico.Devido a intrusão salina na Baixada Maranhense é 

provável que a vegetação e microrganismos simbiontes de leguminosas sejam tolerantes aos 

altos níveis de salinidade. Este trabalho objetivou-se contribuir na identificação, seleção, 

caracterização e teste de estirpes de rizóbios ciliares promissores, especialmente estirpes 

com alta resistência a salinidade. Desta forma, foram estudadas duas leguminosas, a 

Machaerium aristulatum e a Mimosa pigra, coletadas nas margens do baixo rio Mearim 

próximo ao povoado Curral da Igreja. Das duas leguminosas, ambas com 3 planta/repetições 

foram selecionado 20 nódulos por planta sendo apenas 3 processado para fins de isolamento 

e identificação. Destas duas proeminentes espécies foram isoladas 34 estirpes. Para o 

isolamento das estirpes de rizóbios, os nódulos foram desinfetados superficialmente por 

cerca de 30 segundos em 98% etanol, seguido por banho em solução de hipoclorito de sódio 

2,5% por 3 minutos, e posterior lavagem (6 vezes) com água estéril. Logo após, nódulos 

foram cortados e, com a alça foi riscada em placa com meio LMA com Vermelho-Congo e 

incubadas em BOD a 28ºC no escuro por 10 dias, (VINCENT, 1970). As colônias isoladas 

que apresentavam crescimento entre segundo e o décimo dia e não absorviam o vermelho 

congo eram marcadas e inoculadas novamente em meio LMA com vermelho congo para 

prevalecimento de cultura pura e utilizou-se o teste de coloração de Gram para autenticar a 

pureza dos isolados (HUNGRIA ARAUJO, 1994).Após o desenvolvimento das colônias em 

meio LMA, foi realizada a caracterização das colônias a parti de dez características. Com 

base nas características morfológicas dos isolados de Mimosa e Machaerium se analisou a 

similaridades destes com isolados do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazônia e Embrapa 

Agrobiologia (Figura 1). 
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Figura 1: Dendograma de características morfológicas foram agrupados com isolados do 

INPA e Embrapa Agrobiologia: BR115, Bradyrhizobiumelkanii; BR10026, Rhizobiumeltli; 

BR112, Sinorhizobiumfredii; BR10016, Rhizobiumtropici; BR114, B. japonicum; BR 

10052, R.leguminosarumbv. phaesoli(JUNIOR A.F.C et al., 2009). Os rizóbios foram 

agrupados com base no coeficiente de Jaccard. 

 

De modo geral entre ambas espécies 10 isolados demonstraram 100% similar, fica evidente 

que alguns isolados tem sido encontradas nas duas leguminosa (MaR1I4 e MpR1I1 – 

MaR3I6 e MpR3I7), demonstrando assim que as duas leguminosas não apresentam tanta 

especificidade quanto aos seus simbiontes. Verificou-se no dendograma que formaram 8 

agrupamentos com 93% de similaridade entre espécies e diferentes repetições (Figura 02). 

Além disso, verificou-se pelo teste de salinidade que independente das variações entre as 

características morfológicas todos isolados testados revelaram extremamente adaptados a 

altos níveis de salinidade esse fenômeno provavelmente relacionado às condições ambientais 

aos quais estavam expostos. 

 
Figura 2: Dendrograma de similaridade dos isolados de Mimosa pigra e 

Machaeriumaristulatum. 
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Parte da presença de isolados com diferentes características morfológicas são necessário para 

compreensão da sua morfo-fisiologia, tal relevância que tem aplicabilidade atribuída a uma 

especiação da diversidade taxonômica através de ferramentas moleculares e sua capacidade 

de fixação de nitrogênio, na contribuição da identificação destes microrganismos. Além 

disso, estes isolados poderão ser de interesses agrícolas ou para recuperação de áreas 

degradadas por estarem aptos a desenvolver-se em ambientes tão adversos. Além disso, a 

tolerância ao estresse salino encontradas tornam as estirpes aptas a desenvolver-se mesmo 

em ambientes adversos. 
 

Palavras-chave: Mata Ciliar; Leguminosas; Rizóbios. 
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Acadêmica do curso de Engenharia Agronômica CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ariadne Enes ROCHA. 

Prof.ª Dr.ª Do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Larissa de Paula Viana SILVA – Mestranda em Agroecologia/UEMA; 

Mary Jane Nunes CARVALHO – Graduanda em Engenharia Agronômica/UEMA; Pedro 

Lima da SILVA – Graduando em Engenharia Agronômica/UEMA; Elimilton Pereira 

BRASIL – Graduando em Engenharia Agronômica/UEMA; Werly Barbosa SOEIRO – 

Graduando em Engenharia Agronômica/UEMA. 

 

A mangaba é uma cultura em fase de domesticação havendo, portanto, a necessidade de 

ampliar os conhecimentos, através de pesquisas, análises e estudos aprofundados, para que 

se possa garantir um total aproveitamento da espécie pela sociedade. A presente pesquisa 

objetivou caracterizar a composição, bem como, determinar a estrutura da vegetação adulta 

e regenerante em área de ocorrência natural de mangaba. A pesquisa foi realizada no 

município de Morros-MA, no Projeto de Assentamento (P. A.) Rio Pirangi, no povoado 

Patizal. Os indivíduos foram selecionados através do método de quadrante, com 

espaçamento de 20 metros entre pontos e 50 metros entre transectos. Em cada quadrante, 

foram demarcados dois indivíduos, sendo um adulto com circunferência em nível do solo 

(CNS) superior ou igual a cinco cm e um regenerante com CNS inferior a cinco cm, 

perfazendo o total de oito indivíduos por ponto, mensurados com auxílio de um paquímetro 

e suta mecânica, além da determinação da distância ponto-árvore (DPA) em metros e a altura 

total (em metros) da planta medida com auxílio de trena e baliza, respectivamente. Os 

parâmetros fitossociológicos determinados foram Densidade, Frequência e Dominância 

Relativa, Valor de Importância e Valor de Cobertura, Índices de Diversidade de Shannon 

(H') de acordo com Mueller-Dombois e Ellenberg (1974) e Martins (1979). O processamento 

dos dados foi realizado com utilização do programa FITOPAC 2.1 (SHEPHERD, 2009). Na 

delimitação da área dos levantamentos fitossociológicos para os indivíduos adultos e 

regenerantes foram amostrados, 88 pontos distribuídos em quatro transectos, 352 indivíduos 

vivos, representados por 8 famílias e 12 espécies para indivíduos adultos, e para os 

indivíduos regenerantes, 11 famílias com 22 espécies. O Índice Shannon-Wiener encontrado 

foi de apenas 1,247 nats/indivíduos para a população caracterizada como adultos e de 2,237 

nats/indivíduos para regenerantes. Segundo KNIGHT (1975) o Índice de Diversidade de 

Shannon (H’) é considerado alto para qualquer tipo de vegetação, quando varia entre 3,83 a 

5,85 nats/indivíduos. O que nos mostra que a área amostrada possui baixo índice de 

diversidade, possivelmente pela ocorrência de queimadas descontroladas no local para outras 

finalidades como pastejo de animais. De acordo com o número de indivíduos por espécie na 

área amostrada em Patizal tanto para espécies adultas como para regenerantes, as espécies 

mais abundantes foram Hancornia speciosa Gomes seguida de Himatanthus sucuuba 

(Spruce) Woodson conforme pode ser observado na figura 1 e 2.  
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Figura 1 - Número de indivíduos adultos por espécie amostradas no povoado Patizal, 

Morros, MA.  
 

 
Figura 2 - Número de indivíduos regenerantes por espécie amostradas no povoado Patizal, 

Morros, MA.  
 

Referente às espécies adultas, a densidade, frequência e dominância relativa com maior 

expressão foram da Hancornia speciosa apresentando 64,20; 47,24 e 62,50 % 

respectivamente, seguido de Himatanthus sucuuba com 17,90; 25,43 e 23,67 % 

respectivamente. Para as espécies regenerantes, a densidade, frequência e dominância 

relativa também com maior expressão foram a Hancornia speciosa apresentando 30,68; 

24,24 e 33,97 % respectivamente, seguido de Himatanthus sucuuba com 21,31; 19,48 e 

26,20 % respectivamente. Os valores de importância e cobertura foram observados para 

Hancornia speciosa seguido de Himatanthus sucuuba tanto na amostragem adulta como 

regenerante (Tabela 1). A população regenerante obteve valor de importância inferior à 

população adulta, o que justifica a adaptabilidade e a rusticidade dessas espécies, levando 

em consideração o solo que é ácido e pobre em nutrientes. 
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Tabela 1 - Parâmetros fitossociológicos por espécie amostrada no povoado Patizal, Morros-

MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* VI: Valor de Importância, VC: Valor de Cobertura 

Assim, podemos concluir que a mangaba ocorre naturalmente no P.A Rio Pirangi 

apresentando elevada densidade e frequência na área tanto de indivíduos adultos como 

regenerante o que faz necessário um modelo de manejo sustentável, preservando os 

indivíduos. 

 

Palavras-chave: Extrativismo. Fitossociologia. Manejo. 
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Espécie  VI 

(%) 

   VC 

(%) 

Adulta 

H. speciosa 55,56 63,35 

H. sucuuba 21,53 20,79 

Outras (10) espécies 22,91 15,86 

Regenerante 

H. speciosa 29,63 32,33 

H. sucuuba 22,33 23,75 

Outras (20) espécies 48,05 43,92 
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CARACTERIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE CAPRINOS, DE OVINOS, 

DE SUÍNOS E DE LEITE BOVINO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PAÇO DO 

LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. 
 

Orientando: Stalys Ferreira ROCHA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Agronomia, CCA/UEMA. 
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Colaboradores: Grupo de Estudos em Economia Rural – DER/CCA/UEMA (Daniel 
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Klayton Antônio FERREIRA, Ricardo Ferreira ELOI, Denyse Ferraz Coelho SOARES, 
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Os produtos oriundos da agropecuária familiar são muito importantes para geração de 

emprego, renda, redução da pobreza e da desigualdade social, além de garantir a segurança 

alimentar dos produtores, é caso da criação de animais de médio porte e da produção de leite 

na região analisada. Entretanto, os números que representam a produção dessa região 

infelizmente não demonstram a real importância que estas cadeias produtivas possuem para 

os produtores, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Produção de caprinos, ovinos, suínos e de leite bovino – Brasil, Nordeste e 

Maranhão. 

 Caprinos Ovinos Suínos Leite bovino 

Nordeste 90,6% 55,5% 18% 13% 

Maranhão 4% 2,5% 22% 9,4% 

Soma dos Municípios 0,7% 1% 0,6% 0,2% 

Fonte: IBGE, 2013 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar e caracterizar as cadeias produtivas de 

caprinos, de ovinos, de suínos e de leite bovino nos municípios de São Luís, Paço do Lumiar 

e São José de Ribamar. Neste trabalho fez-se o uso de dados primários e secundários. Para 

obtenção dos dados primários, foi feita a aplicação de questionários junto a produtores e 

consumidores, assim como, através conversas com representantes das instituições ligadas a 

essas atividades. Os dados secundários foram obtidos através da pesquisa bibliográfica e 

documental. Ao todo, foram pesquisados 47 produtores (35 de suínos, 6 de caprinos, 2 de 

suínos e caprinos e 4 de leite bovino), distribuídos entre os três municípios pesquisados, e 

56 consumidores de carne caprina, ovina e suína do município de São Luís. Decidiu-se 

aplicar os questionários somente com os consumidores de São Luís, pois o município é o 

principal centro de comercialização dos produtos da região. Os produtores de suínos no 

município de São Luís foram localizados nos bairros Arraial, Cidade Operária, João de Deus, 

Magril, Mata, Pedrinhas, Quebra-Pote, Tajaçuaba e Tajipurú. No município de Paço do 

Lumiar foram encontrados nos bairros Inajá e Iguaíba e em São José de Ribamar no Conjunto 

Turiúba e na Mata. Em São Luís os criadores de caprinos e ovinos foram localizados nos 

bairros João de Deus e Quebra Pote. No município de Paço do Lumiar, os produtores estão 

situados no Conjunto Turiúba e em São José de Ribamar, no bairro São José dos Índios. O 

produtor de leite bovino de São Luís foi localizado no bairro João de Deus, enquanto os 

produtores de Paço do Lumiar, foram localizados nos bairros Inajá e Iguaíba e, o produtor 

de São José de Ribamar, no bairro Mata. Os resultados mostraram que a suinocultura utiliza 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

341 

 

a mão de obra predominantemente familiar, regime semi-intensivo e com baixo nível 

tecnológico. Por sua vez, a caprinocultura utiliza mão de obra remunerada, porém, sem 

relação contratual e com baixa tecnificação. Já na produção de leite bovino, a mão de obra é 

familiar, com regime semi-intensivo e com suplementação no cocho. As figuras 1, 2 e 3 

representam as relações entre os elos das cadeias produtivas que têm seu início nos 

fornecedores de insumos, passam pela produção, agroindústria, distribuição até chegar ao 

consumidor final. 

 

 
Figura 1: Representação da cadeia produtiva de caprinos. 

 

 

Através da Figura 1, pode-se visualizar os insumos utilizados na caprinocultura (máquinas, 

equipamentos, soja, milho, medicamentos e assistência técnica) e que estes produtores fazem 

o controle da atividade. Os animais produzidos são comercializados tanto para recria quanto 

para os agentes responsáveis pela distribuição das carnes, entretanto a região não possui uma 

agroindústria.  

 

 

 
Figura 2: Representação da cadeia produtiva de suínos. 
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Os produtores de suínos da região foram divididos em pequenos e médios produtores de 

acordo com a renda e a capacidade de produção (figura 2). Os pequenos produtores carecem 

de assistência técnica e utilizam sobras de alimentos para reduzir os custos com a 

alimentação dos animais que segundo a ANUALPEC (2012) é em torno de 80%. Os animais 

produzidos podem ser comercializados para recria, através dos produtores ou da Agrolusa, 

e abatidos, através dos intermediários, da Agrolusa ou pelos próprios produtores. Nas cadeias 

produtivas em análise o ambiente institucional é representado pela legislação sanitária e pela 

cultura/costumes e o organizacional pelas Associações de Moradores dos bairros, pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pelas Secretarias Municipais (Figuras 1, 2 e 3). 
 

 
Figura 3: Representação da cadeia produtiva de leite bovino 

 

A cadeia produtiva de leite bovino é reduzida, pois não possui Agroindústria para processar 

os produtos e a produção é destinada para feirantes e padarias, sendo estas responsáveis em 

transformar o leite em produtos como pães e bolos, que serão vendidos para o consumidor 

final. Nas três atividades os produtores não conseguem utilizar as instalações por completo 

por falta de recursos própriospara investimentos na produção e pela dificuldade em acessar 

o mercado consumidor. Os principais gargalos dessas cadeias são a falta de assistência 

técnica e de tecnologias nas propriedades, a ausência de registros da atividade e, 

consequentemente, a clandestinidade da produção, do abate e da venda da carne. Pode-se 

afirmar também, que as cadeias produtivas de caprinos, de ovinos, de suínos e de leite bovino 

de São Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar encontram-se desorganizadas, 

necessitando de apoio tanto dos setores públicos quanto privados. 

 

Palavras-chave: Produção. Agricultura familiar. Geração de renda. 
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AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS, QUÍMICOS E ESTOQUE DE 

CARBONO DO SOLO EM DIFERENTES AMBIENTES EM MATAS DE BABAÇU, 

NO ESTADO DO MARANHÃO. 
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A floresta amazônica maranhense possui uma diversidade de climas e solos muito variada 

confundida com a história de uso dessas áreas, onde se reflete a diversidade de vegetação 

(Muniz, 2006). Os solos tropicais se caracterizam por serem geralmente profundos ácidos e 

pobres em nutrientes, em relação aos de climas temperados. Para o estudo da qualidade do 

solo é preciso analisar as interações solo – planta – biota edáfica as quais ocasionam a 

emergência das características de natureza física, química e biológica do solo que agem de 

forma integrada no solo (Vezzani, 2008). Desenvolver sistemas agrícolas sustentáveis é 

imprescindível para uma agricultura mais competitiva. No entanto, é necessário 

compreender e estimar os impactos causados pelo manejo das propriedades físicas do solo 

nos diferentes usos da terra (Vieira et al., 2011). Diante da importância de compreender os 

atributos do solo, principalmente em sistemas integrados de produção, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar as suas modificações, manejo e estimar a quantidade de carbono 

que o sistema estoca quando submetido a diferentes sistemas de uso. O estudo foi realizado 

no município de Santa Inês – MA, que se situa na microrregião de Pindaré, com latitude 

03º46’S, longitude 45º29’W e altitude de 38 metros. O clima regional, segundo a 

classificação de KOEPPEN (1948), é Aw (quente e úmido). Foram avaliados diferentes usos 

da terra: mata de babaçu (MB), capoeira (CA), pastagem degradada (PD) e área após 

remoção da capoeira (ARC), destinada à implantação de sistema integrado (lavoura-

pecuária). A vegetação de mata de babaçu (Orbignyaphalerata) representa a vegetação 

original da área, sendo considerada referência para as comparações com os demais usos. O 

solo é classificado como PlintossoloPétrico (Embrapa, 2006), em uma escala de 1:1.000.000. 

Em cada uso da terra foram abertas três trincheiras de um metro quadrado, com um metro 

de profundidade, dispostas aleatoriamente na área, amostrando-se assim três lados de cada 

trincheira, nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60, 60-80 e 80-100 cm. Ao 

redor de cada trincheira foram coletadas 12 amostras de solo deformadas em cada 

profundidade. Para a caracterização do solo foram realizadas as análises físicas e químicas 

no laboratório de Solos e Tecido Vegetal da Embrapa Semiárido, em Petrolina – PE. Os 

atributos químicos do solo analisados foram: pH, teor de fósforo (P) disponível, teores 

trocáveis de potássio (K), sódio (Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), acidez 

potencial (H+Al) e o estoque de C e N. A caracterização física do solo teve como objetivo 

determinar os teores de areia, silte e argila. Os métodos de análise seguiram as 

recomendações de Embrapa (1997). Os resultados dos atributos físicos e químicos do solo 

foram submetidos à análise de variância pelo método de Kruskal-Wallis (teste não 
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paramétrico), com comparação de médias pelo teste de Bonferroni (Dunn) a 5% 

probabilidade. Os solos estudados não apresentaram diferenças significativas no pH em 

função do uso (Tabela 1). O sistema de uso de mata teve como característica a diminuição 

do pH em função do aumento da profundidade. Já o uso com área após remoção da capoeira 

teve comportamento contrário, demostrando uma leve diminuição na acidez em função da 

profundidade. 

 

Tabela 1: pH água (médias ± desvio-padrão) em áreas sob diferentes usos da terra em Santa 

Inês - MA. 

Letras maiúsculas comparam médias entre os usos dentro de uma mesma profundidade. Médias seguidas por 

letras iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Bonferroni (α=0,05). 

 

Os teores de P disponível no solo foram similares estatisticamente para todos os usos. 

Segundo GamaRodrigues et al. (2008), a estabilidade do P em solos muito intemperizados 

faz com que os teores de P disponível não variem em solos sob diferentes cobertura vegetais 

devido a formação de complexos de esfera-interna superfície dos óxidos de ferro e alumínio. 

A pastagem degradada apresentou os maiores teores de Ca trocável na maioria das camadas 

avaliadas, exceto na profundidade de 60-80 cm que os teores foram iguais entre os usos. O 

maior teor de Ca trocável encontrado na área com pastagem degradada foi na profundidade 

de 20-30 cm com 3,50 cmolc dm-3 e o menor na última camada com 0,90 cmolc dm-3. A 

área de referência (mata), apresentou 2,00 cmolc dm-3 do teor de Ca. Nas primeiras quatro 

camadas os teores de Mg trocável não diferiram entre os usos, mas na camada 40-60 cm, 

houve uma diferença significativa entre a pastagem degradada que apresentou maior média 

que os demais usos. Já na camada 60-80 cm a pastagem degradada diferiu apenas da mata e 

da capoeira, mas similaridade com a área após remoção da capoeira. Em todos os usos pode-

se observar um crescente aumento do valor do Al trocável com o aumento da profundidade, 

chegando até a variar de 0,25 cmolc dm-3 na camada de 0-10 cm para 21,30 cmolc dm-3 na 

de 80-100 cm na área com pastagem degradada.A acidez potencial mostrou um aumento em 

função da profundidade, mas em nenhuma das camadas houve diferenças entre os usos 

estudados.O uso da terra provocou diferenças na saturação por bases nas profundidades 10-

20 cm, 20-30 cm e 30-40 cm onde a porcentagem da saturação por bases foi maior no uso 

com pastagem degradada.Em todas as profundidades entre os diferentes usos os teores de C 

foram iguais, não diferindo significativamente em nenhum dos usos. Mas em profundidade 

foi observado em todos os usos uma diminuição no teor de C.Os teores de N no solo na 

profundidade 0-10 cm foram maiores no uso com pastagem degradada e mata, a capoeira 

apresentou o menor teor.A relação C/N em cada profundidade não teve diferença 

significativa em relação ao tipo de uso, pois todos os valores foram iguais estatisticamente. 

Matoso et al., (2012), estudando solos da região amazônica também não observou diferença 

na relação C/N nas profundidades (0-10 e 10-20 cm) entre a área de vegetação nativa e áreas 

de pastagem, plantio convencional e plantio direto, atribuindo esses resultado ao equilíbrio 

na mineralização do N em todos os usos.Os estoques de C e N até 100 cm não apresentaram 

diferenças estatísticas em nenhum dos usos avaliados, mas entre as médias os estoque de C 

 Mata nativa Capoeira Pastagem degradada 
Integração lavoura- 

Pecuária 

0-10 cm 4,84±0,07 A 5,07± 0,07      A 5,00±0,00       A 4,93± 0,12      A 

10-20 cm 4,73±0,12 A 5,03±0,03       A 4,66±0,33 A 4,90± 0,06      A 

20-30 cm 4,66±0,08       B 5,07±0,07 A 4,93±0,33       AB 4,90±0,06 AB 

30-40 cm 4,61±0,10 B 5,03±0,09       A 4,83±0,09 AB 5,00±0,06       AB 

40-60 cm  4,55±0,08       B 5,03±0,03 A 4,67±0,07       B 5,03±0,03 A 

60-80 cm 4,59±0,04        B 5,07±0,03              A 4,53±0,33        B 5,10±0,06        A 

80-100 cm 4,59±0,05       B 5,10±0,06       A 4,53±0,33       B 5,17±0,03       A 
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em 100 cm foi maior na mata com 64,43 Mg ha-1, e o menor foi o uso com capoeira com 

54,20 Mg ha-1. Já os estoques de N em 100 cm variaram de 14,40 Mg ha-1 na mata para 

13,37 Mg ha-1, não apresentando também diferença estatística.Foi verificado que a 

densidade do solonão apresentou diferenças entre os sistemas, exceto na profundidade de 

20-30 cm, em que variou de 1,45 g cm-3 na área após remoção da capoeira e 1,30 g cm-3 na 

área de mata de babaçu. A pastagem degradada apresentou menores teores de areia e maiores 

teores de silte em relação aos outros usos do solo. A partir da camada de 30-40 cm não houve 

diferenças nos teores de areia e silte nos diferentes usos, exceto nas camada de 30-40 cm e 

40-60 cm, em que houve uma diminuição significativa no teor de silte igualando com a área 

de mata.Em todas as áreas foram observados aumentos nos teores de argila com a 

profundidade, o uso com área após remoção da capoeira apresentou os maiores teores em 

comparação com os demais usos. As profundidades 60-80 cm e 80-100 cm da pastagem 

degradada diferiram significativamente em relação as áreas de mata, área após remoção da 

capoeira e capoeira apresentou as menores médias nas duas últimas camadas. 
 

Palavras-chave: Densidade. Fertilidade. Pastagem. 
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DA TRAÍRA, HOPLIAS MALABARICUS (BLOCH, 

1794) NO SISTEMA LACUSTRE PINDARÉ/MEARIM. 
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A traíra, Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), é um peixe da família Erythrinidae, que possui 

como características morfológicas principais o corpo alongado e cilíndrico, cabeça alargada 

com boca ampla e ramo mandibular saliente. Essa espécie ocorre em todas as bacias 

hidrográficas da América do Sul, com exceção da região transandina e na Patagônia. É um 

peixe neotropical de ampla distribuição ocorrendo desde a Costa Rica até a Argentina 

(FOWLER, 1950; GODOY, 1975). Segundo Azevedo & Gomes (1943) a traíra apresenta 

muita resistência, podendo sobreviver em ambientes pouco oxigenados e suporta grandes 

períodos de jejum, o que contribui para sua ampla dispersão e adaptação. A caracterização 

da estratégia reprodutiva das espécies ocorrentes no sistema lacustre, no contexto de 

explotação continuada em sinergia com alterações no fluxo hídrico causadas por barragens 

e outros fatores antrópicos, é necessária para diagnosticar adaptações ecológicas e propor 

medidas adequadas de conservação e manejo. Esta pesquisa pretende dar uma contribuição 

ao manejo de estoques pesqueiros na região da Baixada Maranhense, com vistas ao 

ordenamento pesqueiro da região, por meio de estudos da biologia reprodutiva. Para tanto, 

essa pesquisa se propõe a responder a seguinte questão: Como se dá a dinâmica da biologia 

reprodutiva da espécie Hoplias malabaricus (traíra) no sistema lacustre Pindaré/ Mearim? 

O presente estudo visa compreender a dinâmica da biologia reprodutiva da traíra, Hoplias 

malabaricus no sistema lacustre Pindaré/ Mearim; e para tanto, será descrito macro e 

microscopicamente as fases reprodutivas da traíra; determinar o tamanho de primeira 

maturação sexual; determinar a proporção sexual das espécies por período total, mês e 

tamanho; determinar a época de reprodução e tipo de desova. No laboratório os peixes foram 

medidos, pesados e suas gônadas retiradas e analisadas macroscopicamente, com posterior 

confirmação histológica. A relação CT x PT foi estabelecida através da regressão não-linear. 

Para a análise do tamanho da primeira maturação (L50), os estádios maturacionais foram 

agrupados em imaturos e em maturos. Os valores foram ajustados a uma curva logística. Na 

relação peso x comprimento, a alometria foi do tipo negativa nos Lagos Aquiri e Itans e 

alometria positiva para os machos no Lago Coqueiro (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Erythrinidae
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Tabela 1: Equação de regressão para a relacão peso total (PT) x comprimento total (CT) 

para sexos separados e agrupados de H. malabaricus nos Lagos Aquiri, Itans e Coqueiro 

durante o período total de amostragem. R²= coeficiente de determinação. 

 

Lagos Sexo Equação da reta R² N 

 

Aquiri 

 

 

 

Itans 

 

 

 

Coqueiro 

Fêmeas 

Machos 

Sexos agrupados 

 

Fêmeas 

Machos 

Sexos agrupados 

 

Fêmeas 

Machos 

Sexos agrupados 

 

PT = 0,0262xCT2,7537 

PT = 0,0292xCT2,7086 

PT =0,0272xCT2,7397 

 

PT = 0,0229xCT2,794 

  PT = 0,0159xCT2,8837 

PT =0,024xCT2,7746 

 

PT = 0,0295xCT2,7021 

      PT = 0,007xCT3,1601 

PT =0,0222xCT2,7929 

R² = 0,9538 

R² = 0,8466 

R² = 0,9497 

 

R² = 0,9789 

R² = 0,8326 

     R² = 0,85 

 

R² = 0,8501 

     R² = 0,95 

R² = 0,8696 

47 

8 

55 

 

95 

27 

122 

 

125 

39 

164 

 

Em relação aos estágios maturacionais observou-se a presença de todos os níveis de 

desenvolvimento gonadal, com maior frequência de indivíduos em estágio A (imaturos) nos 

três lagos. A proporção sexual, considerando o total de H. malabaricus, foi favorável as 

fêmeas nos três lagos, Aquiri (1 Macho: 5,8 Fêmeas), Itans (1 Macho: 3,5 Fêmeas) e 

Coqueiro (1 Macho: 3,2 Fêmeas. O teste do χ ² apontou existir diferença significativa para o 

período total de amostragem (Tabela 2), por classe de comprimento, a maioria apresentou 

comprimentos entre 21,0 e 25,0 cm no Lago Aquiri, entre 22,0 a 24,0 cm no Lago Coqueiro 

e entre 21,0 e 23,0 cm no Lago Itans.  

 

Tabela 2: Distribuição  da  frequência  de  ocorrência  (n),  percentual  (%)  e  esperada  (Fe)  

e  valores  do qui-quadrado  de  machos  e  fêmeas  de H. malabaricus, durante  o  período  

de amostragem nos Lagos Aquiri, Itans e Coqueiro. * Significativo ao nível de 5%. 

 

Estima-se primeira maturidade sexual de 22,08 cm para fêmeas no Lago Coqueiro, 18,92 cm 

para fêmeas no Lago Coqueiro e 15,90 cm no Lago Itans. Os valores médios de RGS e K 

indicou que o Lago Coqueiro possui um período reprodutivo longo, com maturação dos 

indivíduos ocorrendo de dezembro a abril e desova acontecendo de maio a julho, com maior 

representatividade no mês de junho.  

Lagos 
Número % 

Fe χ ² 
Machos Fêmeas Total Machos Fêmeas 

Aquiri 8 47 55 14,6 85,4 27,5 27,65 

Itans 27 95 122 22,14 77,86 61 37,9 

Coqueiro 39 125 164 23,79 76,21 82 45,09 
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Figura 1. Frequência relativa mensal dos estádios maturacionais de fêmeas de H. 

malabaricus¸ capturados no Lago Coqueiro de julho de 2014 a agosto de 2015. 

 

Para os três lagos, a maior frequência encontrada foi de indivíduos imaturos, seguido por 

indivíduos em estádio maduros e por último por indivíduos em maturação. Indivíduos 

esvaziando ou em estádio esgotado foram pouco encontrados, apresentando baixa frequência 

percentual sendo, portanto, área de reprodução, desova e crescimento para essa espécie. As 

informações obtidas nos estimam que os três lagos podem ser área de reprodução e 

crescimento para a espécie analisada. 

 

 

Palavras- chave: Biologia reprodutiva. Sistema lacustre. Traíra. 
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BIOMARCADORES MORFOLÓGICOS EM Prochilodus lineatus 
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IMPACTOS AMBIENTAIS NA BAIXADA MARANHENSE. 
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Os biomarcadores podem ser utilizados no monitoramento da qualidade ambiental dos 

ecossistemas aquáticos, sendo instrumentos eficazes para detectar impactos de origem 

antrópica. O uso desse tipo de biomarcadores de contaminação aquática em peixes em 

Unidades de Conservação (UCs) é particularmente importante, uma vez que mostra 

respostas biológicas iniciais, podendo ser útil para subsidiar ações de monitoramento e de 

gestão ambiental (CARVALHO-NETA, 2010). No presente estudo, objetivou-se identificar 

os tipos de lesões histopatológicas encontradas em brânquias de Prochilodus lineatus da 

APA da Baixada Maranhense e estabelecer uma escala comparativa de lesões branquiais 

para a espécie. Exemplares de Curimatá foram comprados dos pescadores dos municípios 

de Arari e de Vitória do Mearim, municípios que pertencem à Baixada Maranhense. A 

biometria foi realizada no laboratório, onde foram registrados os seguintes dados 

biométricos: comprimento total (Lt), comprimento padrão (Lp) em cm e peso total (Wt) em 

g. Depois de pesados e medidos, os exemplares de peixes foram abertos para observação e 

classificação macroscópica das gônadas, considerando-se a seguinte escala de estágios de 

desenvolvimento gonadal dada por Vazoller (1996): EG1 (imaturo), EG2 (em maturação ou 

repouso), EG3 (maduro) e EG4 (esgotado). As brânquias foram fixadas em formol a 10% e 

mantidas em álcool 70% até o processamento histológico usual. Para tanto, os três primeiros 

arcos branquiais direito foram desidratados em séries crescentes de álcoois, diafanizados em 

xilol, impregnados e incluídos em parafina. Cortes transversais, de aproximadamente 5 µm 

de espessura, foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). A leitura das lâminas foi 

realizada em microscopia óptica e as lesões foram classificadas em leves, moderadas e 

severas. Os indivíduos de P. lineatus apresentaram as seguintes lesões branquiais: 

deslocamento epitelial, deslocamento do canal marginal um início de congestão vascular, 

hiperplasia e fusão de várias lamelas; ruptura epitelial, edema, congestão vasculares, fusão 

total das lamelas e desorganização das lamelas secundarias.  
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Figura 1: Histopatologia em brânquias de P. lineatus do rio Mearim em Arari e Vitório do 

Mearim da APA da Baixada Maranhense. (A) seta indica um edema (infiltração de 

leucócitos no epitélio); Corte longitudinal de um filamento branquial (B) mostra a 

desorganização dos capilares das lamelas secundárias (DeC). Observar as extensas elevações 

epiteliais (EELS) e a congestão vascular nessas lamelas (CV) como mostrado na (seta). 

 

O primeiro sinal de patologia inclui a elevação epitelial, que foi umas das alterações mais 

frequentes encontradas nas brânquias P. lineatus. Essa alteração é caracterizada pela 

elevação de uma lâmina contínua do epitélio lamelar para longe do sistema de células pilares, 

aumentando assim a distância entre o meio externo e o sangue; é possível observar a 

formação de um espaço que pode ser preenchido por água, podendo levar a formação de um 

edema (Wendelaar Bonga, 1997; Thophon et al., 2003). Pesquisas mostram que a 

proliferação e a presença de edemas podem reduzir e até mesmo impedir a passagem da água 

entre as lamelas secundárias (LUPI et al., 2007), dificultando o acesso do poluente ao 

sangue, mas prejudicando, contudo, a realização de trocas gasosas (SANTOS, 2007).  Essas 

alterações podem ser interpretadas como uma reação inicial das brânquias ao estresse, 

causado por uma variedade de poluentes ou xenobiontes presentes nesse ambiente. As 

alterações encontradas foram identificadas como leves, moderadas e severas, e, expressam 

uma resposta do organismo ao algum tipo xenobionte e/ou estressor ambiental.  

  
Figura 2: Correlação de Pearson para fêmeas de P. lineatus coletados no rio Mearim, em 

Arari e Vitória do Mearim. 
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A correlação entre as lesões e os dados biométricos (Lt, Lf, Wt, Wg, GSI) foi significativa 

para peixes fêmeas coletadas em Arari, diferindo dos peixes coletados em Vitória do Mearim 

que apresentaram uma baixa correlação. Esses resultados indicam que essas alterações 

histopatológicas podem estar comprometendo a saúde da espécie em virtude da situação de 

degradação ambiental do rio Mearim. 

 

Palavras-chave: Biomarcadores, Morfologia branquial, Prochilodus lineatus. 
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As ostras do gênero Crassostrea (Sacco, 1897), Crassostrea rhizophorae (Guilding,1828), 

Crassostrea gasar (Andanson, 1757) e Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819), são 

exploradas rudimentarmente pelas comunidades tradicionais, sem a preocupação da 

utilização de medidas de manejo que garantam um uso sustentável. Técnicas sustentáveis 

como a ostreicultura é uma alternativa economicamente viável para essas comunidades que 

necessitam deste recurso. Para o desenvolvimento da ostreicultura o principal insumo são as 

sementes, que podem ser obtidas em laboratórios especializados ou coletadas no ambiente 

natural. A compra de sementes de ostra nativa em laboratórios de produção no Brasil ainda 

é uma atividade muito pouco desenvolvida, porém essa atividade poderia garantir a 

especificidade da ostra que será cultivada, uma vez que se terá um controle da especificidade 

dos genitores (reprodutores). Por outro lado, a obtenção de sementes através de coletores 

artificiais não distingue entre as espécies coletadas, obtendo sementes de todas as ostras 

presentes no ambiente natural. O trabalho teve como objetivo analisar as sementes obtidas 

no ambiente natural através de coletores artificiais, avaliando a influência do tipo de coletor, 

bem como do local de coleta, sobre a especificidade das sementes coletadas. Para isso, foram 

utilizados marcadores mitocondriais e sequenciamento dos genes isolados com o intuito de 

caracterizar as espécies coletadas em função das variantes utilizadas na coleta. As sementes 

de ostras foram coletadas no município de Raposa e preservadas em freezer (-20ºC). Estas 

sementes foram obtidas em dois locais de coleta, os quais diferem principalmente em relação 

à salinidade e a força da corrente. Em cada local de coleta foram utilizados 2 tipos de 

coletores, com 3 repetições cada. As sementes coletadas foram separadas por tipo de coletor 

e local de coleta e preservadas em álcool 99º, em seguida foram iniciados os procedimentos 

de extração do DNA genômico. Avaliou-se a sensibilidade e especificidade do protocolo. 

Projetamos e escolhemos dois conjuntos de pares de primers específicos para amplificar 

apenas um fragmento do gene mitocondrial 16S rDNA de C. gasar e C. rhizophorae, 

respectivamente (Tab.1 e 2). Os resultados obtidos a partir de diluições dos extratos de DNA 

a partir de amostras de tecido de sementes de ostra  demonstraram que o protocolo pôde 

detectar baixas concentrações de DNA (Fig.1). 
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Tabela 1: Alinhamento do COI especifico para C. rhizophorae nas espécies alvo em estudo. 

Espécie Nº de  Acesso Primer e sequencia de alinhamento  

Crassostrea rhizophorae  HMOO3475 5’-GCTACCGGGGTCGTTATTACTC-3’ 

Crassostrea gasar HMOO3499      TT....A..T..A....ACT.T 

Crassostrea sp. HMOO3525      TT..T..A..A..TC.T.AT..T 

 

 

Tabela 2: Alinhamento do COI especifico para C. gigas, nas espécies alvo em estudo. 

Especie  Numero de Acesso  Primer e alinhamento de 

sequencia 

Crassostrea gigas AJ553910 380                                401  

CTTGCAATTCTAAGCCTTCA

CC 

Crassostrea gasar HM003499 T.G..C...T....GT.A...T 

Crassostrea sp. HM003525 T.G........G..GT.A...T 

Crassostrea rhizophorae HM003475 T....G...T....G..A..TT 

 

 

 
Figura 1: Resultado da PCR observada em eletroforese. 

 

 

Um total de 60 amostras de sementes de ostras foram testados utilizando o método proposto. 

Sementes de C. gasar foram detectadas com sucesso em todos os períodos (Seco/Chuvoso). 
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Tabela 3: Locais em Nº de amostragem utilizados para a aplicação da reação multiplex 

específico da espécie  

Local   Período Nº de indivíduos Especie 

Balsa(Raposa)  Seco 15 13 C. gasar 

2 Crassostrea sp. 

Mangue(Raposa)  Seco 9  9  C. gasar 

Balsa(Raposa)  Chuvoso 13 11 C. gasar 

2 Crassostrea sp. 

Mangue(Raposa)  Chuvoso 15 15 Crassostrea sp. 

 

O protocolo utilizado possibilitou a detecção do DNA de C. gasar em baixas concentrações, 

e Crassostrea sp. em concentrações ainda mais baixas. Além disso, o Multiplex PCR 

mostrou-se eficaz na detecção de DNA, em concentrações equivalentes a de uma única 

semente de cada espécie, ou separado ou combinados, quando misturado com extrato de 

DNA total de uma amostragem Os testes de campo confirmaram a aplicabilidade do 

protocolo, o que mantém a promessa de se tornar uma importante ferramenta para a 

aquicultura ou em programas de conservação, que permitem o monitoramento contínuo do 

ciclo de vida de C. gasar, detectando os períodos certos de liberação larval e de fixação das 

sementes. 

 

Palavras-chave: DNA, Ostra nativa, Recrutamento. 
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A produção de pescado mundial tem aumentado de forma relevante atingindo um recorde 

mundial com 158 milhões de toneladas, sendo que 21,8 de toneladas é para uso não alimentar 

e 136,2 para consumo humano (FAO, 2014). Os maiores produtores em 2009 foram a China 

com aproximadamente 60,5 milhões de toneladas, a Indonésia com 9.8 milhões de toneladas, 

a Índia com 7,9 milhões de toneladas e o Peru com cerca de 7 milhões de toneladas. O Brasil, 

neste contexto, contribuiu com 1.240.813 t em 2009, representando 0,86% da produção 

mundial de pescado e o seu consumo de pescado também tem aumentado, segundo dados do 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), nos últimos dez anos, o consumo mais que dobrou 

no Brasil. Só de 2012 para 2013, o consumo no país cresceu quase 25% ultrapassando o 

mínimo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 12 

Kg/habitante/ano. Hoje, a população consome em média 14,5 quilos de pescado por 

habitante/ano. O aumento do consumo de pescado não se dá somente pelo que é produzido 

no país, mas também se dá por itens de pescado que são importados e de acordo com o 

Ministério da Pesca e Aquicultura (2012), o principal item de pescado importado pelo Brasil 

em 2010 foi o bacalhau (gênero Gadus), originário principalmente na Noruega e Portugal, 

especialmente nas espécies Gadus morhua e G. marocephalus, ambos em maior quantidade 

na forma salgado-seco.O bacalhau possui apreciação mundial, o que gerou um alto esforço 

de pesca nos estoques, desta forma a atividade intensiva de exploração que já ocorre há 

muitos anos impactou diretamente os estoques desse organismo e com a sua redução, outras 

espécies de peixes salgados passaram a ser comercializados no lugar das espécies relatadas 

como verdadeiras, que são Gadus morhua, Gadus macrocephalus e Gadus ogac da família 

Gadídae. Como é o caso do mercado brasileiro onde existem cinco tipos principais de peixes 

salgados secos: Gadus morhua, também conhecido no Brasil como “Porto”; Gadus 

macrocephalus (“Portinho” ou “Codinho”); Saithe (Pollachius virens); Ling (Molva molva); 

e Zarbo (Brosme brosme) (BRASIL, 2007). Pelo “Regulamento Técnico de Identidade e 

Qualidade de Peixe Salgado e Peixe Salgado Seco”, Bacalhau é o produto salgado ou salgado 

seco elaborado com peixes das espécies Gadus morhua, Gadus macrocephalus e Gadus ogac 

(BRASIL, 2001). Portanto, os produtos Saithe, Ling e Zarbo são apenas designados peixes 

salgados ou peixes salgados secos (CHAVES. M;V.)A prática desta atividade fere o direito 

do consumidor, uma vez que para o mesmo é oferecido um produto fraudado. Então a analise 

das espécies que são utilizadas no processo de bacalhau, é de suma importância, pois através 

dos resultados obtidos nesse estudo é possível constar a existência ou não de fraudes na 

comercialização em São Luís do Maranhão. O objetivo do trabalho foi a identificação através 

do uso de marcadores moleculares, das espécies de peixes usadas no processo de bacalhau 

comercializado em São Luís, com o propósito de detectar possíveis fraudes econômicas Na 

metodologia, foi feito a extração de DNA, para isolamento e purificação de DNA genômico 

das amostras, foi utilizado o detergente CTAB. O referido método de isolamento e 

purificação, embora seja geralmente aplicado para extração de DNA de tecidos vegetais, 

pode ser adaptado para tecidos animais. Geralmente, as extrações realizadas com a utilização 

do método referenciado fornecem DNA suficientemente puro para digestões com enzimas 
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de restrição e amplificações por PCR. Parte do material (Coletado em supermercados da 

região metropolitana da cidade) foi congelado em freezer comum e outra parte deixada em 

temperatura ambiente. Como segunda etapa foi corrido o DNA em gel de agarose a pH 

neutro e em seguida as amostras foram amplificadas em Reação de Cadeia da Polimerase, 

onde foram realizadas em termociclador, programado para efetuar 44 ciclos de 94oC por 1 

minuto, 35oC por 1 minuto e 72oC por 2 minutos, num tempo total de aproximadamente 5 

horas, quando então os produtos da amplificação foram retirados e submetidos à eletroforese 

em gel de agarose a 1,5% e visualizadas, em formas de bandas horizontais, por coramento 

em brometo de etídeo, como descrito anteriormente.  A presença de dois segmentos 

ampliados significa positivo para a amostra de bacalhau. Como resultado pôde-se observar, 

nas visitas realizadas ás  principais feiras livre de São Luís (Cidade Operária, Cohab, João 

Paulo e Mercado do Peixe), que não foram encontradas amostras de Bacalhau. As amostras 

de Bacalhau foram encontradas nas principais redes de supermercados de São Luís.  O 

Bacalhau foi encontrado comercializado na forma de postas, peças inteiras (mantas), em 

bandejas de isopor (em pequenas lascas) e, por vezes, embalado a vácuo, essa forma de 

comercialização, por não possuir rótulo específica, facilita a ação de fraudes, observou-se 

também que o protocolo para extração de DNA genômico produziu amostras com 

concentrações viáveis para reações de PCR, apesar de alguns demostrarem contaminação 

aparente devido, provavelmente, a alta concentração de sal das amostras (pelo processo de 

salga a que são submetidas para a comercialização. As reações de amplificação foram  

realizadas no Laboratório de Genética Molecular (LabGeM) do Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas, no Município de Pentecoste-CE, foram  utilizados primers  

sintetizados da Operon Technologies Inc Cada reação de amplificação foi realizada em um 

volume total  de 25 µl contendo  solução de Tris-HCl 20 mM, pH  8,4, KCl 50 mM, dATP, 

dCTP, dGTP e dTTP 100 µM cada um, 5 pmoles do  primer, cerca de 30 ng de DNA 

genômico e 0,5 U de Taq DNA polimerase (PHARMACIA). Em todas as reações incluiu-se 

uma amostra sem DNA genômico para controle de possíveis contaminações no preparo da 

reação.  

 

Tabela 01: Códigos e sequências dos primers usados para amplificação de genes aleatórios 

de Bacalhau. 

Primers Seqüência (5’ para 3’) 

OPF- 02  GAG GAT CCC T 

OPF- 08  GGG ATA TCG G 

OPF- 10  GGA AGC TTG G   

 

Portanto, pode-se afirmar que o protocolo de extração de DNA vegetal mostrou-se eficiente 

para produção de amostras de DNA genômico de Bacalhau, observou-se também que foram 

produzidas amostras com concentrações viáveis para a reações de biologia molecular, e que 

os primers  testados produziram bandas polimórficas nas amostras de Bacalhau. 

 

 

 

Palavras-chave: Bacalhau. Identificação. analise biomolecular. 
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A Baixada Maranhense apresenta um grande potencial em pescados de água doce, de baixo 

valor comercial e que são ofertados nas feiras dos municípios. Através desses pescados é 

gerado resíduos que são descartados no próprio ambiente de trabalho, e que os mesmos 

podem ter um destino ecologicamente correto, o resíduo de pescado será utilizado 

naprodução de silagem para incremento da ração animal e a compostagem para produção de 

adubo. A pesquisa foi desenvolvida em São Bento, Matinha e Pinheiro. E teve como 

objetivo, aplicar novas alternativas, desenvolver tecnologias para o aproveitamento de 

resíduos de pescados nos pontos de comercialização de três municípios da Baixada 

Maranhense. Logo esse estudo, visa promover sustentabilidade e geração de renda para 

população.Formas simples, como a produção de silagem de resíduos do processamento de 

pescados e a compostagem poderiam contribuir para preservar o ambiente e para recuperar 

esses resíduos que são descartados.O mercado mundial de pescado tornou-se exigente com 

a qualidade e a geração de resíduos de produtos industrializados.O material utilizado foi 

adquirido nas feiras e pontos de comercialização de pescado, onde os mesmos foram levados 

ao laboratório de Tecnologia de Pescado-São Bento, para o processamento, e posteriormente 

os resíduos eram recolhidos e conservados em sacos plásticos e sob congelamento até o 

momento da aplicação.Foram utilizados peixes de baixo valor comercial e que eram 

cultivados na própria região como Tambaqui (Colosso mamacropomum), 

Tambacu( Colossoma macropomum (fêmea) x Piaractus mesopotamicus (macho)) e Pacu 

(Piaractus mesopotamicus).Para elaboração da silagem foram utilizadas vísceras, carcaça, 

nadadeiras e a cabeça do pescado. O material foi triturado e em seguida, foi pesado e 

separado em recipientes plásticos que continham 1000g em cada, a qual foi adicionada uma 

proporção de ácido tricloroacético (10%) para a silagem ácida. Para silagem biológica foi 

adicionado iogurte natural (50 g), sacarose (25 g) e o fermento biológico (25 g). Os 

recipientes com as diferentes silagens foram mantidos em temperatura ambiente, fechados 

com tampa plástica e a mistura era revolvida de 12 em 12 horas para avaliação do pH e 

temperatura.Foram feitos testes de qualidade microbiológica e composição centesimal, além 

de analises de pH e temperatura.Para a compostagem, foi estudado o uso do pó de serra como 

fonte de carbono e o resíduo como fonte de nitrogênio. Nesse processo foi utilizado uma 

proporção de 30% de resíduos pra 70% de pó de serra. Utilizados cerca de 2kg de resíduo 

na produção da silagem ácida e silagem biológica, os resíduos foram divididos em baldes 

onde 1kg de resíduo moído foi adicionado ao ácido,homogeneizado, e após o período de 

cinco dias colocados na estufa a 105°C por24 horas para secagem,onde o rendimento foi de 

60,015%de pasta úmida dê silagem ácida após processamento e de 38,6% de silagem após 

secagem. Para a silagem biológica não foi obtido rendimentos, pois a mesma não teve 

resultado positivo. Foi encontrado o resultado para a silagem ácida de71,57 para umidade. 

Segundo Dapkevicius et al (1998),quando elaborou silagens no período de 15 dias observou 
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um aumento de 77,20% de umidade. Na pesquisa foi encontrado 1,7para cinzas. Oliveira et 

al.(2006) explica que para melhor qualidade das silagens, o ideal seria fazer a mesma só com 

a carcaça, atestando para os minerais presentes que são decorrentes apenas da mesma. O valor 

de proteína apontou um teor de 13,11%. Vidotti (2001) trabalhando com matéria-prima 

originária da filetagem de tilápias, obteve 13,49% de proteína bruta.  Foi encontrado para 

lipídios 16,64%, Ferraz de Arruda et al. (2006) indicaram para esse componente 18,40% em 

silagem ácida de tilápia. Foram realizadas aferições de pH das amostras de 12, 24, 36 e 48 

horas e assim sucessivamente em temperatura ambiente.A proporção de ácido mostrou-se 

adequada para manter a estabilidade do pH e consequentemente a preservação da silagem. O 

pH apresentou variação entre 4,5 e 5,3. Segundo Seibel & Soares(2003) essa faixa de pH é 

ideal. 

 
Figura 1:Silagem Ácida 

Os valores de temperatura apresentaram uma variação entre2 8°C e 30°C. Esse aumento da 

temperatura ocorre pelo fato da reação de hidrólise gerar desprendimento de calor 

característico nas reações exotérmicas (VASCONCELOS, et al2011).Nas análises 

microbiológicas realizadas, apresentou ausência de Salmonella sp. e Staphylococcus 

aureus.Porém,obteve-se resultado positivo para Coliformes e Escherichia coli,atribuí-se esse 

resultado a contaminação na água e também por ter utilizado todas as partes do pescado, 

pois a presença se deve a microbiota interna do pescado.Foram utilizados cerca de 15kg de 

pó de serra e aproximadamente 7 kg de resíduos triturados de pescado na produção da 

compostagem, foram dispostos em camadas e após o período de dois dias era revolvido até 

o ponto certo,  onde o rendimento foi de 83.86 %.A temperatura da compostagem apresentou 

uma média de 31,29°C. Segundo Kiehl (2002) uns dos principais fatores indicativos da 

eficiência do processo de compostagem é a temperatura, pois a presença de calor é o primeiro 

indício de que o processo de compostagem está se desenvolvendo adequadamente. A 

variação do pH de maneira geral no experimento se manteve de neutro  a alcalino. Leconte 

et al. (2009) afirmam que o tipo de carboidrato presente no agente de estruturação como a 

celulose, a hemicelulose lignina diminuem o pH pela produção de metabólitos ácidos e 

CO2.A compostagem foi regada de dois em dois dias, quando apresentava aspecto seco.De 

modo geral, apresentou uma umidade de 45,80% um nível bastante satisfatório,pois segundo 

Kiehl (2002) a umidade ideal é em torno de 55%. O resultado das análises de C/N no início 

do experimento foi satisfatório, pois para resíduo triturado apresentou 25,2/1 e para 

serragem 121,3/1, Kiehl (2002) explica que é a relação ideal para uma rápida compostagem. 
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Figura 2: Compostagem 

 

Observou-se que durante todo o processo a relação C/N diminuiu até chegar ao seu ponto 

certo, que é quando então esta relação ficou após dezoito dias, uma média 8/1, estando dentro 

da faixa ideal. Mostrando que a compostagem pode ser utilizada como fertilizante. A silagem 

ácida de resíduos de pescado pode ser incluída na ração animal sem qualquer prejuízo ao 

organismo. Quanto à análise microbiológica, os cuidados com a matéria prima e a qualidade 

da água utilizada na lavagem dos resíduos devem ser redobrados, pois qualquer forma de 

contaminação do mesmo poderá contaminar o produto final. O processo de compostagem é 

uma alternativa eficiente no aproveitamento dos resíduos de pescado tanto, da atividade 

pesqueira quanto piscícola, podendo contribuir com a sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; ComposiçãoCentesimal; TeorNutritivo. 
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CONSERVAÇÃO DO SÊMEN DE PEIXE PEDRA SOB REFRIGERAÇÃO. 

 

Orientando: Marcos Pedro Gonçalves Costa de LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Engenharia de Pesca, CCA/UEMA.  

 

Orientadora: Erivânia Gomes TEIXEIRA.  

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Engenharia de Pesca, CCA/UEMA.  

 

Colaboradores: Profª Drª. Carlos Riedel Porto CARREIRO (Professor Pesquisador) - 

Departamento de Engenharia de Pesca, CCA/UEMA; Susana Watanabe de Sousa 

OLIVEIRA e Jorgelia de Jesus Pinto CASTRO - Graduanda curso de Engenharia de Pesca, 

CCA/UEMA. 

 

Com a maior área de manguezal do Brasil, o Maranhão, possui aproximadamente 640 

quilômetros de litoral, entre a foz dos rios Gurupi e Parnaíba. Na faixa compreendida pelo 

litoral oriental maranhense encontra-se o município de Tutóia, localizado na microrregião 

dos “Lençóis Maranhenses”, com população de aproximadamente 48.000 habitantes que têm 

na pesca sua segunda atividade (OLIVEIRA e FROTA, 2011), apresentando-se também com 

grande potencial para a aquicultura marinha. Dentre as várias espécies de grande importância 

econômica da pesca extrativista do município de Tutóia, o Genyatremus luteus, conhecido 

vulgarmente como peixe-pedra, destaca-se comercialmente e é muito apreciado pela 

população local, sendo, portanto, bastante explorado. No litoral maranhense, estudos sobre 

a biologia das espécies marinhas e estuarinas ainda são pouco expressivos. Pesquisas 

abordando técnicas de manutenção de gametas em baixas temperaturas são passos 

importantes como ferramentas para conservação, estudos genéticos e reprodução em 

cativeiro das espécies de interesse comercial. A refrigeração é uma das técnicas de 

conservação de gametas que possibilita o armazenamento do sêmen por um período de horas 

ou alguns dias (OLIVEIRA et al., 2007), dependendo da espécie, facilitando os processos de 

reprodução induzida e fertilização em laboratório. A busca constante pela otimização de 

processos técnicos na preservação de espermatozoides de peixes é condizente com os 

objetivos econômicos e ecológicos (MURGAS et al., 2004). Diante do exposto, esse trabalho 

objetivou verificar a viabilidade do transporte de gônadas de peixe pedra sob refrigeração. 

Os espécimes de peixe-pedra, G. luteus (n = 10) foram submetidos à biometria e para avaliar 

a viabilidade de transporte das gônadas sob refrigeração, os referidos órgãos foram 

coletados, acondicionados sob temperatura de 4 – 6 oC. A qualidade do sêmen foi 

determinada através da duração da motilidade observada nos tempos 0h (controle) e a cada 

30 minutos a partir da estocagem até a completa imobilidade dos gametas. A ativação da 

motilidade espermática foi realizada através da adição de uma alíquota de 10μL de água 

marinha (38‰ de salinidade) em 2µL de sêmen. Para o teste de diluidores foram utilizadas 

quatro amostras de sêmen de peixe pedra. A porcentagem de células móveis foi registrada e 

somente amostras com mais de 80% de células móveis foram utilizadas. O experimento foi 

delineado para analisar o efeito de diferentes diluidores na preservação da motilidade do 

sêmen resfriado (4-6 °C). Cada amostra (n = 4) foi diluído, 1:4 (sêmen: diluidor), em um dos 

seguintes soluções iônicas:  A) (g L-1) -  NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; 

pH 6,1; 158 mmol kg-1 e  B) (g L-1) - NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,22; MgCl2, 0,72531; 

NaH2PO4, 0,0805; NaHCO3, 0,84; pH 8,2; 172 mmol kg-1. Também foi utilizada uma 

amostra controle, sêmen in natura, sem diluição. A porcentagem de espermatozoides móveis 

foi determinada, a cada hora por um período de quatro horas sob refrigeração. Os peixes 

apresentaram comprimento médio de 16,3 cm, portanto maduros. No presente trabalho o 

tempo de motilidade do sêmen de peixe-pedra recém capturado foi de 537,3 ± 143,9s e de 
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483,8 ± 68,9 segundos após 120 minutos sob refrigeração (tabela 1), não diferindo 

estatisticamente entre os dois tempos (p> 0,05), sugerindo, portanto, ser possível o 

transporte das gônadas por até duas horas (120 minutos) sob baixas temperaturas, sem 

prejuízos à qualidade do espermatozoide, e consequentemente à fertilização ou 

criopreservação. 

 

Tabela 1: Tempo de motilidade de espermatozoides de peixe-pedra, Genyatremus luteus 

armazenados sob refrigeração e avaliados em diferentes intervalos de tempo. 

 Intervalos de observação (minutos) 

0 30 60 90 120 150 180 210 

Motilidade  

(s) 

537,3 

± 

143,9a 

565,6 

± 

148,7a 

502,7 

± 

110,7ab 

494,1 ± 

47,0ab 

483,8 ± 

68,9ab 

382,2 

± 

130,7 
bc 

285,6 

± 

144,0c 

103,6 

± 

148,3d 

Médias seguidas pela mesma letra (em linha) não diferem entre si pelo teste de Tukey (P>0.05). 

 

Quanto a taxa de motilidade espermática do sêmen in natura, não houve diferença quando 

comparado ao sêmen acrescido do diluente A, nos tempos 0, 1, 2 e 3 horas  após a diluição 

(p > 0,05), porém essa diferença foi registrada quando comparada ao sêmen acrescido do 

diluente B (p < 0,05), conforme mostra a tabela 2.  

Tabela 2: Motilidade (%; média ± desvio padrão) do sêmen de peixe pedra, Genyatremus 

luteus diluído em diferentes soluções e armazenado a 0 - 4°C por até 4 horas. 

Diluente 0 1 2 3 4 

Sêmen não diluído 100 ± 

0,05a 

90 ± 0,08a 90 ± 0,08a 85 ± 0,06a 85 ± 0,06a 

Diluente A 98 ± 0,05a 95 ± 0,06a 88 ± 0,08a 80 ± 0,07a 69 ±0,08b 

Diluente B 74 ± 0,11b 61 ± 0,07b 39 ± 0,08b 29 ± 0,06b 18 ± 0,02c 

Valores com letras diferentes na mesma coluna diferem entre si significativamente (p < 0,05). 
Diluente A - NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-1  

Diluente B - NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,22; MgCl2, 0,72531; NaH2PO4, 0,0805; NaHCO3, 0,84; pH 8,2; 172 mmol kg-1. 

Quando analisada 4 horas após a refrigeração, a média da taxa de motilidade espermática do 

sêmen in natura diferiu da média da motilidade do sêmen nos diluidores A e B. Embora 

tenha sido observada uma redução significativa para a taxa de motilidade dos 

espermatozoides nos diluentes em relação ao sêmen in natura, o diluente A (NaCl, 7,89; 

KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-1) mostrou-se adequado para a 

refrigeração de sêmen de peixe pedra oferecendo uma taxa de motilidade espermática de 

69%, considerada dentro da média adequada para posterior utilização. A viabilidade do 

espermatozoide de peixe-pedra durante o período de 2 horas possibilitará o transporte de 

gametas facilitando os futuros trabalhos de fertilização controlada e a utilização do diluente 

A (NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-1), viabilizará a 

continuidade da pesquisa, para a determinação do crioprotetor adequado a ser combinado a 

esse diluidor possibilitando futuros congelamento do sêmen de G. luteus. 

 

 

Palavras-chave: Pesca, refrigeração, espermatozoide. 
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DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE UMIDADE, LIPÍDEOS, PROTEÍNAS, 

CARBOIDRATOS, RESÍDUO MINERAL FIXO E VALOR CALÓRICO DOS 

PRODUTOS OBTIDOS COM O APROVEITAMENTO INTEGRAL DO PESCADO 

EM MUNICÍPIOS DA BAIXADA MARANHENSE. 

 

Orientando: Rafael de Sousa MENDES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – UEMA. 

 

Orientadora: Francisca Neide COSTA. 

Profª Drª. da Universidade Estadual do Maranhão 

Colaboradora: Arlene dos Santos da SILVA – Mestranda em Ciência Animal – UEMA. 

A pesca artesanal continental é comum no Brasil, podendo ser praticada em águas interiores 

como rios, planícies de inundação, reservatórios artificiais e barragens (CARVALHO & 

NOVAES, 2011). De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal (RIISPOA), define-se “PESCADO” compreende os peixes, 

crustáceos, moluscos, anfíbios, quelônios e mamíferos de água doce ou salgada usados na 

alimentação humana (BRASIL, 1952). Considerando a relevância que a pesca artesanal 

representa às populações desses municípios da Baixada Maranhense, torna-se 

imprescindível à realização de trabalhos de cunho técnico científico visando á determinação 

do valor nutricional dos subprodutos gerados do peixe pela comunidade, através da 

realização de análises físico-químicas, contribuindo com formação de recursos humanos 

locais para fortalecer a cadeia produtiva da pesca artesanal e geração de renda dessas 

famílias. O trabalho teve como objetivo Analisar os teores de umidade, lipídeos, proteínas, 

carboidratos, resíduo mineral fixo e valor calórico dos produtos obtidos com o 

beneficiamento de peixe em municípios da Baixada Maranhense. Analisar os teores de 

umidade, lipídeos, proteínas, carboidratos, resíduo mineral fixo e valor calórico dos produtos 

obtidos com o beneficiamento de peixe em municípios da Baixada Maranhense. Dentre os 

municípios da Baixada Maranhense, os selecionados para estudo e amostragem foram: São 

Bento, Matinha e Pinheiro. As análises físico-químicas de pH e prova de cocção foram 

realizadas conforme a metodologia prescrita pela Association of Official Analytical 

Chemists, bem como as análises nutricionais de umidade, resíduo mineral fixo e proteínas. 

Já a análise de lipídios foi realizada seguindo o preconizado pelas normas analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz. No município de São Bento, a polpa apresentou valor de pH em torno 

(6,6) para o híbrido da espécie Tambacu (Colossoma macropomum X Piaractus 

mesopotamicus), e prova de cocção com ausência de odor amoniacal e sulfídrico, além de 

apresentar o caldo límpido e a textura firme. Os subprodutos apresentaram valores de pH 

conforme estabelecido para o RIISPOA com (6,7 e 6,6) para nugget e hambúrguer 

respectivamente, além de cocção dentro das características preconizadas pela legislação.  

 

Tabela 1- Valores de pH e resultados relativos à prova de cocção da polpa de peixe da 

espécie Tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus) e dos subprodutos, 

hambúrguer e nuggets, São Bento, 2015 

 Amostras pH  Cocção 

Polpa 6,6 A+B+C 

Nugget 6,7 A+B+C 

Hambúrguer 6,6 A+B+C 

Padrão 6,5 a 6,8* A+B+C* 

A+B+C*: (A) Ausência de odor amoniacal e sulfídrico B: Caldo límpido C: Textura firme 

Padrão*: (BRASIL, 1952). 
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No município de Matinha, trabalhou-se com a espécie nativa Curimatá (Prochilodus spp), 

na polpa o valor do pH apresentou valores normais com o que RIISPOA estabelece, valores 

similares da polpa foi observado nos subprodutos (nugget e hambúrguer), encontrando 

valores de pH (6,7 e 6,7), respectivamente, valores permitidos pela legislação brasileira. 

 

Tabela 2- Valores de pH e resultados relativos à prova de cocção da polpa de peixe da 

espécie Curimatá (Prochilodus spp)  e de seus subprodutos, hambúrguer e nuggets, Matinha, 

2015 

 Amostras pH  Cocção 

Polpa 6,7 A+B+C 

Nugget 6,7 A+B+C 

Hambúrguer 6,7 A+B+C 

Padrão 6,5 a 6,8* A+B+C* 

A+B+C*: (A) Ausência de odor amoniacal e sulfídrico B: Caldo límpido C: Textura firme 

Padrão*: (BRASIL, 1952). 

 

Em Pinheiro foram utilizados na pesquisa híbridos de Tambatinga (Colossoma macropomum 

x Piaractus brachypomum), onde a polpa apresentou um pH de 6,7 e os subprodutos com 

(6,8) para nugget e (6,7) para hambúrguer.No que se refere aos valores encontrados nas 

análises nutricionais podem ser verificados na Tabela 5. A polpa do município de São Bento 

apresentou valores de umidade previstos para carne de pescado de acordo com Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos-TACO (80,4%), seguidos pelos valores de cinzas 

em torno de 0,7% em cada 100g de alimento. Para nugget e hambúrguer os valores foram 

distintos, com umidade de (70,9%) e (73,1%), respectivamente. Os percentuais para cinzas 

foram de (1,6%) para nugget e (2,5%) para hambúrguer, e lipídeos variando de (2,1% e 

2,4%) para nugget e hambúrguer, respectivamente. Já para proteínas foram encontrados 

percentuais de (12,7%) e (12,4%) para os respectivos subprodutos e os carboidratos com 

valor de (12,7%) para nugget e (9,6%) para hambúrguer, além, de apresentar o valor calórico 

no valor de (120,5 Kcal e 109 Kcal) para nugget e hambúrguer, respectivamente.  É 

importante ressaltar que os subprodutos nugget e hambúrguer do peixe ainda não apresentam 

uma legislação específica para valores nutricionais. 

 

Tabela 3- Valores de Umidade, Resíduo Mineral Fixo (Cinzas), Lipídeos, Proteínas, 

Carboidratos e Valor Calórico (Kcal) da polpa de peixe da espécie Tambacu (Colossoma 

macropomum x Piaractus mesopotamicus) e de seus subprodutos, hambúrguer e nuggets, 

São Bento-MA, 2015. 

Amostras Umidade Cinzas Lipídeos Proteínas Carboidratos Kcal 

Polpa 80,4% 0,7% 2,6% 15,3% 1,0% 88,6 

Nugget 70,9% 1,6% 2,1% 12,7% 12,7% 120,5 

Hambúrguer 

 

73,1% 2,5% 2,4% 12,4% 9,6% 109,6 

Padrão 80%* 3,5%* 2,0%* 15,5* 1,5*  

Padrão*: TACO, 2011 

 

Em Matinha os produtos apresentaram valores semelhantes se comparada ao município de 

São Bento. 
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Tabela 4- Valores de Umidade, Resíduo Mineral Fixo (Cinzas), Lipídeos, Proteínas, 

Carboidratos e Valor Calórico (Kcal) da polpa de peixe da espécie Curimatá (Prochilodus 

spp) e de seus subprodutos, hambúrguer e nuggets, Matinha-MA, 2015. 

Amostras Umidade Cinzas Lipídeos Proteínas Carboidratos Kcal 

Polpa 83,3% 3,4% 1,4% 11,3% 0,6% 60,2 

Nugget 71,5% 3,1% 1,1% 10,7% 13,6% 107,1 

Hambúrguer 

 

72,3% 3,5% 2,5% 10,2% 11,5% 109,3 

Padrão 80%* 3,5%* 2,0%* 15,5* 1,5*  

Padrão*: TACO, 2011 

 

No município de Pinheiro, a polpa apresentou os valores (80,3%, 3,2%, 2,4%, 13,3%, 0,8% 

e 78 Kcal) para umidade, cinzas, lipideos, proteinas, carboidratos e valor calórico, 

respectivamente. Para nugget os os valores de umidade, cinzas, lipideos, proteinas, 

carboidratos e valor calórico foram (69,5%, 3,2%, 2,7%, 14,7%, 9,9% e 122,7 Kcal.) Os 

resultados percentuais para hamburguer expostos na Tabela 7 foram de 70,4 para umidade, 

3,3 para cinzas, 2,4 para lipídeos, 13,9 para proteinas, 10,0% de carboidratos, além, de 105,2 

Kcal como valor calórico. De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa é 

possível concluir que: Os valores de pH e prova de cocção para o município de São Bento e 

Pinheiro estão dentro dos valores exigidos pela legislação para produtos de origem animal 

destinados ao consumo humano. As condições adequadas de conservação da matéria prima 

e subprodutos devem ser adotadas rigorosamente, uma vez que, na presente pesquisa foi 

demonstrado ser uma medida eficaz na obtenção de um produto com qualidade, e dentro dos 

valores preconizados pela legislação, permitindo que tecnologias como o beneficiamento de 

peixes propicie à agregação de valor e aumento de vida de prateleira desse produto final. 

Todos os percentuais nutricionais estão conforme o permitido para a Tabela Brasileira de 

Composição dos alimentos para pescado.  

 

Palavras-chave: Hambúrguer, Nugget, físico-química. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DA FAMÍLIA 
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Os morcegos pertencem à classe Mammalia, ordem Chiroptera, do grego cheir (mão) e 

pteron (asa). A Ordem Chiroptera está dividida em duas subordens: Megachiroptera e 

Microchiroptera. Dentre os Microquirópteros destaca-se a família Phyllostomidae (maior 

família de morcegos neotropicais) e constitui a mais diversa do Brasil (REIS et al., 2007) 

com um total de 43 gêneros e 92 espéciese subdividida em 10 subfamílias (NOGUEIRA, et 

al., 2014). Esses mamíferos apresentam como característica marcante a presença de uma 

folha nasal membranosa em forma de lança na extremidade do focinho e possuem ainda, 

grande variedade de hábitos alimentares (BRUSCO et al., 2009). A grande diversidade 

morfológica na família Phyllostomidae relacionada aos variados hábitos alimentares tem se 

tornado um problema para sistematas dificultando a reconstrução da história filogenética do 

grupo, como consequência, relações filogenéticas do grupo são estudadas por mais de um 

século sem chegar a nenhum consenso (WATTERE, et al., 2000; PERACCHI et al., 2006). 

Esse trabalho objetivou inventariar espécies da família Phyllostomidae do cerrado leste 

maranhense com ênfase em estudos morfológicos e moleculares. Para tanto foram realizadas 

quatro expedições durante três noites consecutivas. Os espécimes coletados foram levados 

ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular (GENBIMOL) do CESC/UEMA onde foi 

realizada a identificação morfológica. Posteriormente, a partir do tecido muscular foi 

extraído o DNA total utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e 

amplificação dos genes mitocondriais rRNA 16S e COI (Citocromo Oxidase Subunidade I) 

foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) usando primers 

específicos e sequenciados no sequenciador automático de DNA (ABI 3500 life 

technologies). As analises moleculares foram realizadas através de vários softwares: 

BIOEDIT 7.0, (HALL, 1999) para alinhamento e edição das sequências; MEGA 6.0 

(TAMURA et al., 2013) para análises filogenéticas; DnaSP v5 (LIBRADO& ROZAS, 2009) 

para averiguar o número dehaplótipos e as diversidades haplotípicas e nucleotídicas. No 

presente estudo foram identificados pela morfologia a ocorrência de 23 espécies da família 

Phyllostomidae distribuídas em sete subfamílias: Diaemus youngi, Desmodus rotundus, 

Carollia perspicillata, Rhinophylla pumilio, Sturnira lilium, Lophostoma silvicola, 

Lophostoma brasiliense, Trachops cirrhosus, Glossophaga soricina, Phyllostomus discolor, 

Phyllostomus hastatus, Artibeus planirostris, Artibeus obscurus, Artibeus  lituratus, 

Artibeus fimbriatus, Dermanura cinerea, Dermanura gnomus, Micronycteris minuta, 

Micronycteris schmidtorum, Mimon crenulatum, Platyrrhinus recifinus, Platyrrhinus 

fusciventris, Phylloderma stenops. As subfamílias Phyllostominae e Stenodermatinae foram 

as que apresentaram maior riqueza e maior abundancia de espécies. A abundância para estas 

subfamílias está fortemente associada ao uso de redes de esperaque é mais eficiente em 

capturar filostomídeos e stenodermatíneos (FLEMING, 1982). A espécie mais abundante 

neste trabalho foi Carollia perspicillata e o seu registro corrobora com as observações de 
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Esbérard (2009) seguida de Desmodus rotundus. Considerando os dados moleculares, para 

o gene rRNA 16S obteve-se 160 sequências e foram incorporadas ao banco de dados uma 

sequência obtida do Genbank referente a cada espécie encontrada na APA o Inhamum. Um 

fragmento de 576pb do gene rRNA 16S revelou 336 sítios conservados, 223 variáveis e 175 

informativos para parcimônia,diversidade nucleotidica de 0,0644 e haplotípica de 0,9631 

e64 haplótipos. A matriz de divergência nucleotidica gerada através do modelo Tamura-Nei 

mostrou uma média de variação interespecífica de 0,0 % a 14 % para as espécies 

Phyllostomidae da APA do Inhamum (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Média de divergência nucleotidica para o gene rRNA 16Sutilizando o algoritmo 

Tamura- Nei para as espécies da família Phyllostomidae. 

 
 

A árvore filogenética gerada através do modelo Tamura-Nei agrupou as espécies com 99% 

de booststraps quando comparadas a sequências de outras localidades.Através das 

sequências do gene COI observou-se o grau de similaridade entre as sequencias na 

plataforma BOLD System e consequentemente foi possível confirmaro status específico das 

espécies em estudo com uma variação de 98,16% a 100% de similaridade. Desta forma, foi 

possível confirmar molecularmente18 espécies através dos genes rRNA 16S e COI: Diaemus 

youngi, Desmodus rotundus, Carollia perspicillata, Rhinophylla pumilio, Sturnira lilium, 

Lophostoma silvicola, Lophostoma brasiliense, Trachops cirrhosus, Glossophaga soricina, 

Phyllostomus discolor, Phyllostomus hastatus, Artibeus planirostris, Artibeus obscurus, 

Artibeus lituratus, Dermanura cinerea, Micronycteris minuta, Phylloderma stenops, Mimon 

crenulatum. No entanto as espécies: Artibeus fimbriatus, Dermanura gnomus, Micronycteris 

schmidtorum, Platyrrhinus recifinus, Platyrrhinus fusciventris não tiveram seus status 

taxonômicos confirmado pelos dados moleculares, portanto apresentando ainda incertezas 

taxonômicas, neste contexto é sugerida uma revisão taxonômica para estas espécies. Os 

resultados deste trabalho corroboram com estudos realizados com populações da família 

Phyllostomidae por Marchesin et al. (2005) em São Paulo. Assim, pode-se registrar a 

ocorrência de18 espécies da família Phyllostomidae em fragmentos do cerrado maranhense 

e sugerir uma revisão taxonômica para cinco espécies desta família: Artibeus fimbriatus, 

Dermanura gnomus, Micronycteris schmidtorum, Platyrrhinus recifinus, Platyrrhinus 

fusciventris 

 

Palavras-chave: Morcegos Phyllostomidae. mtDNA. Maranhão. 
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Os fungos, organismos heterotróficos e não fotossintéticos são responsáveis pela 

patogenicidade dos alimentos e consequentemente ao homem (PELCZAR JR., 1996). 

Estudos mostram que o fungo é um dos grandes problemas na agricultura, devido à 

deterioração dos alimentos e o aumento do processo de maturação (GARCIA, 2000). As 

micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas pelos fungos. (BOTTALICO, 1999) estudou 

o efeito de micotoxinas em alimentos, e as implicações das mesmas sobre a saúde humana, 

destacando-se o grau de exposição do homem às toxinas e a incidência de câncer de fígado. 

Considerando que as micotoxinas produzidas por espécies de Colletotrichum são pouco 

conhecidas, o presente trabalho objetivou identificar e caracterizar micotoxinas produzidas 

por isolados de Colletotrichum musae, obtidos de diferentes variedades comercializadas de 

banana. Obtiveram-se um total de 60 isolados de Colletotrichum musae, em cinco variedades 

de banana (‘Prata’, ‘Pacovan’, ‘Maçã’, ‘Cacau’ e ‘Nanica’), todos os genótipos adviram da 

CEASA-MA, sendo quatro repetições para cada tratamento. Conforme o tamanho do micélio 

foi possível observar que o meio que possuiu maior influência no crescimento do fungo foi 

o BDA, uma vez que apresentou bom crescimento às cinco variedades de banana analisadas 

(figura 2A). 

 

Tabela 1 – Análise do crescimento micelial diário sobre o fungo Colletotrichum musae 

obtidos de variedades de frutos de banana. 

Isolados BDA (mm/dia) BSA(mm/dia) BAA(mm/dia) 

Isolado 

Banana prata 

0.34 aA 0.30 aA 0.30 aA 

Isolado 

Banana pacovan 

0.28 aA 0.25 aA 0.27 aA 

Isolado 

Banana maçã 

0.22 bA 0.15 bB 0.15 bB 

Isolado 

Banana cacau 

0.03 cA 0.01 cA 0.03 cA 

Isolado 

Banana nanica 

0.06 cA 0.03 cA 0.04 cA 

C.V. = 17.47   

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Turkey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Ao analisar a tabela referente ao crescimento micelial diário (tabela 1) foi notado que ao 

analisar os meios entre si, não houve diferença estatística no crescimento diário dos isolados. 

Já quando se compara os isolados entre si, percebeu-se que os isolados de banana prata e 
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banana pacovan obtiveram o maior crescimento diário em todos os meios, enquanto que os 

isolados de banana cacau e banana nanica possuíram o menor crescimento micelial diário. 
 

Tabela 2 – Análise da taxa de crescimento micelial sobre o fungo Colletotrichum musae 

obtidos de variedades de frutos de banana. 

Isolados BDA (cm) BSA (cm) BAA (cm) 

Isolado 

Banana prata 

8.76 aA   8.75 aA   8.87 aA   

Isolado 

Banana maçã 

9.00 aA 8.78 aA 8.45 abA   

 

Isolado 

Banana pacovan 

7,56 aA 8,00 aA 6,58 bA 

Isolado 

Banana cacau 

8,31 aA 6,37 bA 6,95 abA 

Isolado 

Banana nanica 

5,88 aA 7,93 abA 7,02 abAB 

C.V. = 14.50   

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Turkey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Ao avaliar a taxa de crescimento micelial (tabela 2) para as cinco variedades de banana, 

observou-se que quando comparamos os meios entre si não houve diferença estatística para 

nenhum isolado. Já quando se compara os isolados entre si, somente o isolado de banana 

nanica em meio BDA apresentou a menor taxa de crescimento micelial. Portanto, a maior 

taxa encontrada foi para o isolado de banana ‘prata’ no meio BDA e a menor para o isolado 

de banana ‘cacau’ no meio BSA. 

 

 

Figura 1: Tabelas referentes à agressividade de C. musae nas variedades de banana Prata, 

Maçã, Pacovan, Cacau e Nanica, aos cinco dias de incubação. 

 

Passados quatro dias de leitura, foi possível observar (figura 1) que o patógeno se mostrou 

agressivo para as todos os genótipos de banana testados (banana ‘prata’, ‘maçã’, 

‘pacovan”,‘cacau’, ‘nanica’) formando lesões escurecidas e deprimidas que ficaram cobertas 
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por uma massa conidial de cor laranja, rosa ou salmon, quando estavam sob alta umidade.  

Para a variedade de banana prata, observou-se que os isolados não diferiram da testemunha, 

com exceção do isolado de banana maçã que foi mais agressivo a este genótipo e o isolado 

de banana nanica que foi menos agressivo, exibindo menor tamanho da lesão. Ao analisar a 

agressividade do patógeno Colletotrichum musae em banana maçã, é possível constatar que 

apenas a testemunha diferiu dos demais isolados, exibindo menor tamanho da lesão. No 

genótipo ‘Pacovan’ é possível notar que nenhum dos tratamentos diferiu da testemunha, 

sendo o isolado de banana prata o mais agressivo a esta variedade não diferindo do isolado 

de banana cacau, e os isolados de banana maçã e banana nanica os menos agressivos, não 

diferindo entre si. Notou-se que, para os genótipos de banana cacau e nanica, não há 

diferença estatística entre os isolados.  

                                                                                                                                  I.B.P I.BPAC IBM   IBC  IBN

                                          

Figura 2: Crescimento do fungo in vitro (A), cromatografia em camada delgada (B) e 

agressividade do patógeno in vivo (C). 

 

Conforme se vê na figura 2B, as toxinas puras representadas pelo padrão AFA possuem 

bandas em mesma quantidade e apresentam mesma altura, ou seja, estão dispostas da mesma 

forma na placa cromatográfica. Percebe que ao comparar os isolados com as faixas de 

fluorescência do padrão de aflatoxina, vê-se que todos exibem quantidades de bandas e 

alturas distintas do padrão, mostrando que todos isolados (1, 2 e 3) não possuem aflatoxina 

em sua composição, ou seja, o teste para aflatoxina deu negativo nestas amostras. 

 

Palavras-chave: antracnose, Colletotrichum musae, micotoxinas. 
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O ambiente aquático recebe, continuamente, compostos químicos exógenos ou xenobióticos, 

liberados pelas comunidades urbanas, propriedades rurais e indústrias VAN DER OOST et 

al., 2003). Atualmente, os ecossistemas aquáticos tropicais estão entre os mais ameaçados 

pelas atividades humanas e pela degradação ambiental (LACHER &GOLDSTEIN, 1997; 

BOZZETTI & SCHULZ, 2004). A bacia do Rio Bacanga, São Luís –MA é umas das 

principais bacias hidrográficas de São Luís e vem sofrendo um processo de modificação 

devido às ocupações humanas em seu entorno. O presente trabalho objetivou descrever as 

alterações morfológicas com base nos parâmetros hematológicos, para o monitoramento da 

saúde dos peixes na Bacia do Rio Bacanga; avaliar os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos da água e realizar contagem diferencial das células sanguíneas. Para tal foi 

realizada uma coleta de peixes no período seco referente a novembro de 2014 e chuvoso 

referente a abril de 2015 na bacia do Bacanga e uma coleta no ponto controle em julho de 

2015 localizado, em Iguaíba no município de Paço do Lumiar-MA. Foram coletados 27 

exemplares de Centropomus undecimalis, os quais tiveram o sangue coletado através de 

punção branquial, imediatamente após, foram realizadas extensões sanguíneas. No 

laboratório procedeu- se a coloração com Rosenfeld modificado. A coleta da água foi 

realizada nos períodos seco e chuvoso nas áreas de estudo, assim como aferidos os 

parâmetros físico- químico (oxigênio dissolvido, pH, temperatura e turbidez) e  

microbiológico. Após a contagem de células foram obtidas as quantidades de hetrófilos, 

linfócitos, monócitos e eosinófilos e feitas ás caracterizações morfológicas de todas as 

células sanguíneas (Figura 1). Os valores de heterófilos encontrados nos peixes da bacia do 

rio bacanga em média foram de 46,88% no período chuvoso e 6,5% no período seco. Altos 

indices de heterófilos podem indicar que os peixes estão expostos a cargas bacterianas 

elevadas e que esses estão reagindo a essas infecções. Os valores de linfócitos nos peixes da 

bacia foram de 47,55% no período seco, 88,50% no chuvoso (Tabela 1); os altos valores de 

linfóctos podem ser explicados pelo aumento do índice de chuvas que aumenta a carga 

bacteriana e de matéria orgânica  indicando que os peixes estão reagindo pelas respostas 

imunológicas a estressores. 
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Figura1: Células sanguíneas de Centropomus undecimalis. (a) Linfócitos maduros (setas) e 

linfócito imaturo (círculo); (b) monócito (seta) e (c) trombócitos (setas) e eritrócitos 

(asterisco). 

 

Tabela1. Parâmetros leucométricos de Centropomus undecimalis na bacia do rio Bacanga- 

MA e no Ponto controle, Iguaíba- Paço do Lumiar-MA. 

Células P.Seco-Bacanga P.Chuvoso- 

Bacanga 

P. Controle- 

Iguaíba 

Heterófilos % 46,88 6,50 9,00 

Linfócitos % 47,55 88,50 86,00 

Monócitos % 6,44 4,00 2,00 

Eosinófilos % Presente 2,00 ------------ 

 

A água da Bacia do Bacanga mostrou uma diminuição de oxigênio dissolvido 3,20 mg/L no 

período seco e 2,70 mg/L no perído chuvoso sendo esses valores abaixo do estipulado pela 

resolução do CONAMA de nº 357 de 17/03/2005 que afirma que valores para esse tipo de 

água não pode ser inferior a 5mg/L de água. O microbiológico indicou que a água do 

Bacanga está com cargas bacterianas acima do permitido pela citada resolução (Tabela 2). 

 

Tabela2. Parâmetros Microbiológicos água da Bacia do rio Bacanga e do Ponto controle 

Iguaíba Paço do Lumiar-MA. 

Ponto Coliformes/100 mL de água *Valores de referencia 

Bacia do Bacanga P. seco 2400/100mL 1000/mL 

Bacia do Bacanga chuvoso 2400/100mL 1000/mL 

P. Controle Iguíaba 1.413/100mL 1000/mL 

*Limites estabelecidos pela Resolução nº357 de 17/03/2005 CONAMA 

 

Com isso podemos inferir que a bacia do rio Bacanga está sendo exposta a material orgânico 

de origem fecal e outros efluentes orgânicos aumentando a quantidade de bactérias 

patógenas no local. O baixo valor de oxigênio dissolvido e as altas cargas bacterianas no 

local, corroboram para o aumento na produção de leucócitos nos peixes e  constitui uma 

resposta dos mesmos frente às condições de baixa qualidade da água desse ambiente. 

 

 

Palavras-chave: monitoramento, peixes, biomarcadores. 
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A população brasileira possui o costume em manter em casa uma farmácia particular onde 

geralmente estam presentes medicamentos para as dores de cabeça, dores musculares, 

cólicas e gripe que envolve alguma classe de AINEs. Quando estes medicamentos perdem a 

sua validade ou deixam de ser utilizados são despejados em lixo comum ou em vasos 

sanitários e essa ação acaba por prejudicar o meio ambiente e até mesmo contaminar o solo 

e a água uma vez que esses medicamentos contêm substâncias químicas que podem ser 

tóxicas e resistentes ao tratamento sanitário (CRESTANA et al, 2011).. O objetivo deste 

trabalho é quantificar os nitritos e avaliar alterações macroscópicas no cultivo das verduras 

na presença dos AINEs (medicamentos anti-inflamatórios não estróides- Dipirona 500 mg, 

Paracetamol 500 mg e Nimesulida 100 mg.O plantio das hortaliças foi realizado em períodos 

distintos, ou seja, enquanto a alface foi plantada no dia 20 de Agosto de 2014, a couve 

manteiga e a vinagreira só foram submetidas ao plantio no dia 19 de março de 2015. Utilizou-

se 4 copos descartáveis (150mL) com bases furadas os quais foram preenchido por 2/3 de 

terra. As sementes foram semeadas em cada copo, colocando-se 4 sementes a 0,5 cm de 

profundidade. Realizou-se regas periodicamente, e quando cada hortaliça apresentou 6 ou 

mais folhas desenvolvidas (Figura 3), cada exemplar foi transferido para vasos de 1000mL. 

Adicionaram-se os comprimidos AINES: Ácido Acetil Salicílico (AAS) 500 mg, dipirona 

500 mg e nimesulida 100 mg dissolvidos em 80 mililitros de água individualmente em cada 

vaso em dias alternados, precisamente nos dias de segunda, quarta e sexta-feira (Duração10 

dias de rega).Quando as hortaliças atingiram o seu ponto de maturação, foram coletadas e 

transportados para o Laboratório de Bioquímica do prédio das Ciências Biológicas para a 

obtenção do homogeneizado.Não foi possível realizar a quantificação dos nitritos, pois tanto 

a vinagreira quanto a couve manteiga só chegaram ao estado de maturação no ultimo mês 

do projeto, o que dificultou as análises. No entanto, já se tem o homogeneizado da alface e 

da vinagreira, as quais estão congeladas aguardando pela segunda etapa do projeto. Para a 

conclusão dessa pesquisa, já foi solicitado e aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Desenvolvimento Científico do Maranhão (FAPEMA) a renovação da bolsa de IC e o 

auxílio financeiro para a compra de reagentes que serão utilizados. Realizamos a divulgação 

dos resultados, através de uma palestra com recursos audiovisuais na Unidade Integrada 

Santa Tereza.Verifica-se na figura 1 as quatro amostras dos pés de alface no primeiro dia 

com a rega dos AINEs. Observa-se que as folhas nos quatro vasos estão com coloração 

semelhante. Sobre o crescimento, observa-se uma estatura pequena, mas segundo Henz 

(2009) a ocorrência de temperaturas mais elevadas acelera o ciclo cultural e, dependendo do 

genótipo, pode resultar em plantas menores porque o pendoamento ocorre mais 

precocemente. 
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Fonte: registro de pesquisa 

Figura 1: Pés de alface no primeiro dia da rega com os 3AINEs. Vaso 1:Paracetamol, 

Vaso 2: Dipirona, Vaso 3:Nimesulida, Vaso 4: Água. 

 

Na figura 2, pode-se observar que após a rega dos pés de alface com 10 comprimidos em 

dias alternados, houve uma descoloração principalmente no vaso que foi adicionado o 

paracetamol. Porém observou-se uma textura do tipo Repolhuda Lisa, pois apresentou folhas 

lisas, delicadas e macias e com nervuras pouco salientes, corroborando comHenz (2009). 

 
Fonte: Registro de Pesquisa 

Figura 2: Pés de alface após a administração com os três AINEs. Vaso 1: Paracetamol, Vaso 

2: Dipirona,Vaso 3: Nimesulida, Vaso 4: Água. 
 

A figura 3 demonstra as folhas da alface lavadas e antes da homogeneização. Podemos 

observar que macroscopicamente as folhas do paracetamol foram as que sofreram mais os 

efeitos do medicamento, seguida da nimesulida e da dipirona. Pode-se perceber que, a 

coloração varia de acordo com o tipo de AINE, a primeira imagem observa-se que o alface 

regado apenas com água não sofreu alteração em seu pigmento, já nas outras imagens da 

alface regadas com os AINEs, sofreram alterações em sua coloração, na quantidade e 

qualidade das folhas de alface. 

 

 
Fonte: Registro de Pesquisa 

Figura 3: Pés de alface antes da homogeneização. 

 

A partir de senso visual, a vinagreira regada com paracetamol (Figura 4A) apresentou danos 

morfológicos mais representativos, pois o porte da planta ficou pouco desenvolvido com 

relação às demais e ainda muitas folhas perderam a coloração. O pé regado com nimesulida 

(Figura 4B) também sofreu alguns danos, como: folhas desidratadas e folhas com partes 

Paracetamol 
Dipirona 

Nimesulida Água 

Paracetamol Dipirona Nimesulida Água 
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amarronzadas. A rega com dipirona (Figura 4C) foi a que, visualmente, trouxe menos efeitos 

morfológicos e estruturais, pois as folhas estavam verdes intensas e grandes. O exemplar 

regado com a água (Figura 4D) apresentou folhas amareladas, porém eram pequenas e pouco 

desenvolvidas, indicando apenas uma renovação de folhas. Conforme publicado no site 

Ehow Brasil, um hibisco com folhas amarelas pode sinalizar problemas com o cuidado da 

árvore, mas não significa necessariamente que ela tenha sido danificadairreparavelmente. 

 
Fonte: Registro de pesquisa 

Figura 4: A)Pé de vinagreira após o término da rega com a Paracetamol. B) Pé de vinagreira 

após o término da rega com a Nimesulida. C) Pé de vinagreira após o término da rega com 

a Dipirona. D) Pé de vinagreira após o término da rega com a Água. 

 

Seguindo o contexto de que os medicamentos quando não úteis para o alívio de problemas à 

saúde são diretamente lançados no lixo ou vaso sanitário e que as estações de tratamento não 

são capazes de eliminar esses resíduos, pesquisas com ênfase sobre a influência que os 

AINES podem exercer sobre o cultivo de verduras quando a água e/ou o solo estão 

contaminados com estes fármacos são de suma importância e a análise e a interpretação 

desses dados podem direcionar a tomada de decisões para o planejamento de medidas de 

prevenção e o uso consciente dos AINES.Foi possível observar algumas modificações 

morfológicas com a presença principalmente do paracetamol e a nimesulida. Isto nos permite 

sugerir que a contaminação do solo por parte dos AINEs, quando descartados 

indevidamente, podem trazer consequências negativas ao crescimento, extrutura e 

desenvolvimento do vegetal. 

 

Palavras-chave: Nitritos, anti-inflamatórios não esteroidais, verduras. 
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Dentro da grande diversidade de plantas, Leguminosae (Fabaceae) constitui uma das maiores 

famílias de angiospermas, com representantes amplamente distribuídos em todo o globo, 

sendo reconhecidos 727 gêneros e 19.325 espécies (LEWIS et al.,2005). A família Fabaceae 

apresenta hábito variado, desde ervas perenes até árvores de grande porte, folhas em geral, 

compostas, inflorescência racemosa, flores com corola dialipétala e zigomorfa, com exceção 

das Mimosoideae, de simetria radiada, frutos do tipo legume e suas variações, como legume 

bacóide, nucóide,samaróide, lomento, folículo, sâmara e drupa (BARROSO et al., 1991; 

BARROSO et al., 1999). Fabaceae está representada por três subfamílias (Caesalpinioideae, 

Mimosoideaee Papilionoideae) e 36 tribos (LEWIS et al., 2005). A exploração da região do 

Cerrado tem conduzido à fragmentação das paisagens naturais, como no caso da Área de 

Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, que há cerca de alguns anos, vêm sendo 

estudada com a finalidade de conhecer a sua flora. Nesse contexto, se faz necessário um 

estudo no Município para conhecer melhor a flora da região, contribuindo principalmente 

para ampliar o conhecimento sobre a família Leguminosae (Fabaceae).Dessa forma o 

trabalho tem como objetivo conhecer a diversidade das Leguminosae naÁrea de Proteção 

Ambiental Municipal do Inhamum, no Município de Caxias,fornecendo uma listagem das 

espécies amostradas.Foram realizadas expedições mensais na APA do Inhamum para 

observação, coleta, herborização e identificação dos materiais botânicos coletados. Depois 

deherborizados e preparados suas exsicatas, os espécimes foram analisados com auxilio de 

Chaves taxonômicas e literatura especializada para identificação taxonômica. Realizou-se 

um levantamento das espécies da Família Fabaceae para o Herbário Aluízio Bittencourt 

CESC/UEMA, onde no levantamento separaram-se todas as exsicatas da família Fabaceae 

contidas no herbário, a qual foi anotada todos os seus dados contidos nas fichas de coleta, e 

após foi quantificado o número de espécies e espécimes que estavam acervadas no Herbário. 

Através das coletas realizadas foram obtidos 66 espécimes distribuídos em, 23 gêneros e 31 

espécies (Tab. 1). 

 

Tabela 1: Lista das Espécies de Fabaceae coletadas na Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Inhamum. 

N° Espécie 

1 AeschynomenepaucifoliaVogel. 

2 Bauhiniasp L. 

3 Camptosemaspectabile (Tul.) Burkart. 

4 Chamaecristacalycioides (DC. exCollad.) Greene. 
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5 Chamaecristarotundifolia (Pers.) Greene. 

6 Chamaecristaviscosa (Kunth) H.S. Irwin &Barneby. 

7 Clitoriaguianensis (Aubl.) Benth. 

8 Delonix regia (BojerexHook.) Raf. 

9 Desmodiumbarbatum (L.) Benth. 

10 Desmodiumincanum (Sw.) DC. 

11 Dioclea bicolorBenth. 

12 GalactiajussiaeanaKunth. 

13 Hymenaeastigonocarpa Mart. exHayne. 

14 Indigofera hirsuta L. Sp. 

15 Indigoferasuffruticosa Mill. 

16 Lonchocarpussericeus (Poir.) Kunthex DC. 

17 Macroptiliumgracile (Poepp. ex Benth.) Urb. 

18 Macroptiliumlathyroides (L.) Urb. 

19 Mimosa caesalpiniifoliaBenth.  

20 Mimosa modesta Mart. 

21 Mimosa pudica L. 

22 ParkiaplatycephalaBenth. 

23 PlathymeniareticulataBenth. J. 

24 Pterodonemarginatus Vogel. 

25 Senegaliapolyphylla(DC.) Britton Ann. 

26 Senna reticulata  (Willd.) H.S. Irwin &Barneby. 

27 Stryphnodendronpolyphyllum Mart. 

28 Stylosanthesangustifolia Vogel. 

29 Stylosanthes viscosa (L.) Sw. 

30 Tamarindus indica L. 

31 ZornialatifoliaSm. 

 

Duas novas ocorrências para o estado do Maranhão foram 

registradasGalactiajussiaeanaKunth. eMimosa modesta Mart. Segundo a Flora do Brasil 

2015, Fabaceae é uma família muito diversa, e possivelmente dentro da Área de Proteção 

Ambiental do Inhamum existe ainda uma maior representatividade de táxons. O Cerrado 

garante essa riqueza de espécies, sendo notável pela grande variação na fisionomia, 

apresentando formas florestais, savânicas e campestres (RIBEIRO; WALTER, 1998).Para o 

herbário foram quantificadas 92 espécies da Família Fabaceae distribuídas em 165 

espécimes e 51 gêneros, sendo que 66 espécies foram coletadas no Estado do Maranhão. 

Dentre os gêneros mais representativos destacam-se Senna com 8 espécies, seguido por 

Bauhinia com 5 espécies, Inga e Machaerium com 4 espécies e Chamaecrista e 

Stryphnodendron com 3 espécies cada.  
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Figura 1: Distribuição de gêneros mais representativos para a família Leguminosae no 

acervo do Herbário Aluísio Bittencourt. 

 

Silva Filho (2006) em estudo realizado na linha de florística e fitossociologia para o 

município de Caxias na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, apresentou 78 

espécies vegetais distribuídas em 38 famílias e 69 gêneros, onde Fabaceae foi a família mais 

representativa em número de espécies.A partir dos dados obtidos podemos estabelecer que 

a Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum e o Herbário Aluísio Bittencourt 

possui uma grande diversidade de espécies para a família Fabaceae. Assim o projeto ressalta 

a importância de estudos botânicos principalmente de estudos florísticos na região e 

contribui para ampliação do conhecimento botânico da região e principalmente do Estado 

do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Cerrado. Leguminosas. Diversidade. 
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A ordem Ephemeroptera constitui um dos grupos mais antigos entre os insetos alados. No 

mundo possui aproximadamente 4000 espécies descritas (DOMINGUEZ et al., 2013), para 

o Brasil 73 gêneros e 300 espécies representadas em dez famílias (SALLES et al., 2004) e 

para o Estado do Maranhão e a cidade de Caxias o grupo ainda é pouco estudado. Segundo 

Flowers & De La Rosa (2010) esse grupo é utilizado em programas de biomonitoramento 

de qualidade da água, por oferecer respostas distintas à degradação ambiental. O trabalho 

teve como objetivo inventariar a fauna aquática da Ordem Ephemeroptera de ambientes 

lóticos e lênticos na Área de Preservação Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-

Maranhão. As coletas foram realizadas entre os meses de outubro/2014 a junho/2015, nos 

locais amostrados, com duração de cinco dias consecutivos. Em cada local, foi amostrada 

uma seção de 50m, dividida em cinco pontos, com 10m cada. Fatores ambientais e físico-

químicos foram avaliados. Os espécimes foram coletados com auxilio de rede entomológica 

em D (rapiché) e catação manual nos substratos folhas, raízes, tronco, macrófitas 

(TRIVINHO-STRIXINO & STRIXINO, 1998). Foram coletados nos igarapés um total de 

303 espécimes de Ephemeroptera, destes 82 espécimes para o igarapé Sumidouro do Padre 

I (Ig. 1), 76 para o igarapé Soledade (Ig. 2), 27 para o igarapé Inhamum (Ig. 3), 57 para o 

igarapé Sumidouro do Padre II (Ig. 4) e 61 para o igarapé Areia Branca (Ig. 5), distribuídos 

em três famílias e 11 gêneros. Quanto à abundância de famílias, Baetidae foi a mais 

abundante. Através da curva de acumulação de gêneros foi mostrada a rarefação de riqueza 

para os igarapés (Figura 1), esta mostra que há necessidade de maiores coletas havendo uma 

normalização quanto a riqueza dos locais coletados. A maior riqueza (observada e estimada) 

dos gêneros coletados por igarapés ocorreu no igarapé Sumidouro do Padre I (Ig. 1) com (7 

gêneros) e a menor riqueza no igarapé Soledade (Ig. 2) apenas (2 gêneros); o gênero Chane 

foi o mais abundante para os igarapés (Tabela 1). Fatores como a condutividade, pH e 

temperatura não sofreram alterações significativas, mas que podem ter ocasionado 

modificações nos igarapés e consequentemente na distribuição desses organismos (HYNES, 

1970). As ações antrópicas (balneários, desmatamento e lixo nas margens) no Ig. Inhamum 

podem ter influenciado na distribuição e abundância de famílias, estes fatores 

demonstraram-se bastante visíveis no local. 
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Figura 1. Curva de acumulação de gêneros mostrando a rarefação de riqueza para os 

igarapés. 

 

 

Tabela 1. Numero de larvas e táxons por igarapés amostrados na APAM do Inhamum. 

Nota: Igarapé 1= S. do Padre I; Igarapé 2=Soledade; Igarapé 3=Inhamum; Igarapé 4= S. do Padre II; 5= A. Branca 

Família Gênero 

Ig. 1 

SP I 

Ig. 2 

Sol 

Ig. 3 

Inh 

Ig. 4 

SP II 

Ig. 5 

AB Total 

Baetidae       

 Chane 13 33 7 19 15  

 Cloeodes 22 43 0 0 0  

 Aturbina 0 0 0 10 0  

 Adebrotus 7 0 0 0 0  

 Callibaetis 13 0 0 0 0  

Abundância  55 76 7 29 15 182 

Riqueza  4 2 1 2 1  

Leptophlebiidae        

 Hylister 5 0 9 0 0  

 Miroculis 16 0 0 11 5  

 Microphlebia 0 0 0 17 8  

 Ulmeritoides 0 0 0 0 20  

Abundância  21 0 9 28 33 91 

Riqueza  2 0 1 2 3  

Caenidae        

 Brasilocaenis 6 0 11 0 0  

 Caenis 0 0 0 0 13  

Abundância  6 0 11 0 13 30 

Riqueza  1 0 1 0 1  
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A família Baetidae apresentou maior abundância e riqueza em gêneros nos igarapés 

estudados, os espécimes pertencentes à essa família são ativas, habitam águas rasas de 

correnteza forte e podem ser encontradas em águas paradas ou de fluxo lento além de ser 

uma das família mais abundantes (SALLES et al., 2006) e a família Caenidae foi a com 

menor abundância e riqueza. Para os igarapés, Inhamum foi o menos abundante e rico assim 

como tambem o Ig. Soledade com menor riqueza, os locais coletados apresentam indícios 

de ação antrópica e estes organismos não são tolerantes a locais com indícios de ação 

antrópica (BUENO et al., 2000; 2008; BIASI et al., 2010). O presente estudo fornece 

informações pioneiras sobre diversidade, riqueza e abundância da comunidade de 

Ephemeroptera e constitui importante ferramenta para proposição de medidas visando à 

preservação da biodiversidade aquática da APAM. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Inhamum. Ephemeroptera. 
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Bacillus thuringiensis (Berliner 1911) (Eubacteriales: Bacillaceae) é uma bactéria gram-

positiva (BOBROWSKI et al., 2003), que contém proteínas tóxicas a diferentes ordens  de 

insetos como Lepidoptera, Coleoptera, Diptera entre outros (FRANKENHUYZEN; 

NYSTROM, 2015). No Brasil, diversos trabalhos têm sido realizados com o objetivo de 

obter isolados de B. thuringiensis com atividade tóxica a insetos de importância médica 

(CAMPANINI et al., 2012; SILVA et al., 2012; SOARES-DA-SILVA et al., 2015). No 

entanto, todos esses isolados são provenientes de amostra de solo ou de insetos, sendo 

inexistentes trabalhos com B. thuringiensis provenientes de ambientes aquáticos, sendo 

importante ainda salientar, que o primeiro isolado de B. thuringiensis var. israelensis, 

linhagem altamente tóxica a dípteros de importância médica, foi obtido em uma situação 

definida como epizoótica, a partir de locais de reprodução de mosquito (GOLDBERG; 

MARGALIT, 1977). Diante da ausência de trabalhos com este enfoque para o estado do 

Maranhão e para o Brasil, esta pesquisa objetivou isolar B. thuringiensis, oriundos de 

amostras de água provenientes de igarapés da Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Inhamum (APA do Inhamum). O isolamento de B. thuringiensis foi realizado com 52 

amostras de água, provenientes dos igarapés Inhamum, Sumidouro do Padre II, Sumidouro 

do Padre I e Soledade, seguindo a metodologia de Ohba; Aizawa (1986), com modificações. 

A identificação de B. thuringiensis foi realizada em microscopia de contraste de fase e para 

a caracterização dos cristais foi utilizada a coloração verde malaquita a 5% através do 

método de Wirtz-Conklin, sob microscopia de campo claro usando objetiva de óleo de 

imersão com magnificação de 1000×. Das 52 amostras, 31 (59,61%) apresentaram 

crescimento bacteriano. Com a análise morfológica e a coloração de Gram 320 foram 

identificadas como possíveis colônias de B. thuringiensis. Dessas 320 colônias, 296 foram 

identificadas como B. thuringiensis, devido à presença do cristal (Tabela 1), mostrando que 

ambientes aquáticos são boas fontes de B. thuringiensis, pois apresentou um índice global 

de B. thuringiensis de 0,5. 

 

Tabela 1. Relação dos igarapés (IG), número da amostra de água (NAG), colônia bacteriana 

(CB) colônias de Bacillus thuringiensis (CBt), índice de colônias de B. thuringiensis (ICBt) 

e isolados da Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum. 
IG NAG CB CBt ICBt1 Isolados 

INH2 

1 18 9 0,5 BtMAq01 a BtMAq09 

5 6 3 0,5 BtMAq12, BtMAq13 e BtMAq17 

9 13 4 0,3 BtMAq36 a BtMAq39 

13 7 2 0,3 BtMAq55 e BtMAq56 

17 - - -  

21 - - -  

25 - - -  
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29 25 21 0,8 BtMAq69 a BtMAq89 

33 22 11 0,5 BtMAq149 a BtMAq159 

37 27 13 0,5 BtMAq197 a BtMAq208 

41 21 12 0,6 BtMAq263 a BtMAq274 

45 - - -  

49 15 12 0,8 BtMAq287 a BtMAq296 

TOTAL - 154 87 0,6  

SP II3 

2 7 1 0,1 BtMAq10 

6 3 1 0,3 BtMAq14 

10 6 2 0,3 BtMaq33 e BtMAq40 

14 19 9 0,5 BtMAq57 a BtMAq65 

18 - - -  

22 - - -  

26 - - -  

30 30 20 0,7 BtMAq90 a BtMAq109 

34 41 15 0,4 BtMAq160 a BtMAq174 

38 39 17 0,4 BtMAq209 a BtMAq225 

42 - - -  

46 - - -  

50 - - -  

TOTAL - 145 65 0,4  

SP I4 

3 29 17 0,6 BtMAq15 a BtMAq32 

7 9 1 0,1 BtMAq34 

11 8 1 0,1 BtMAq41 

15 9 3 0,3 BtMAq66, BtMAq67 e BtMAq68 

19 - - -  

23 - - -  

27 - - -  

31 40 21 0,5 BtMAq110 a BtMAq130 

35 11 9 0,8 BtMAq175 a BtMAq183 

39 20 11 0,5 BtMAq226 a BtMAq236 

43 41 15 0,4 BtMAq248 a BtMAq262 

47 - - -  

51 - - -  

TOTAL - 167 78 0,5  

SOL5 

4 4 1 0,2 BtMAq11 

8 7 1 0,4 BtMaq35 

12 25 13 0,5 BtMAq42 a BtMAq54, 

16 - - -  

28 - - -  

20 - - -  

24 - - -  

32 25 18 0,7 BtMAq131 a BtMAq148 

36 27 13 0,5 BtMAq184 a BtMAq196 

40 18 11 0,6 BtMAq237 a BtMAq247 

44 - - -  

48 -  - -  

52 25 15 0,5 BtMAq275 a BtMAq286 

  131 72 0,5  

TOTAL GERAL - 597 296 0,5  
1-Bt=n(Bt/CB); 2- Inhamum; 3- Sumidouro do Padre II;4- Sumidouro do Padre I; 5- Soledade 

 

Das 296 colônias de B. thuringiensis, 150 foram submetidos à coloração verde malaquita a 

5% através do método de Wirtz-Conklin, para caracterização dos cristais protéicos. O 

formato esférico foi o mais predominante em 98,66% das colônias de B. thuringiensis e os 

formatos rombóide e esférico irregular foram visualizados nos isolados BtMAq-58 e 

BtMAq-59, respectivamente, ambas da amostra 14 proveniente do igarapé SP II. Cristais 

esféricos podem estar associados às proteínas do tipo Cry4A and Cry4B e os cristais 

rombóides às proteínas do tipo Cry11A (SCHNEPF et al., 1998), que apresentam atividade 

contra Diptera (ORDUZ et al., 1998; THIERY et al., 1998; BERRY et al., 2002). Esse 

resultado sugere que esses isolados de B. thuringiensis podem ser promissores no controle 
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biológico de vetores com grande possibilidade de encontrar novas toxinas que representem 

novas fontes de recursos genéticos para o desenvolvimento de novas tecnologias para um 

controle mais efetivo de insetos de importância médica. 
 
 

Palavras-chave: Bactéria entomopatogênica, ambiente aquático, controle biológico 
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Esta pesquisa reúne informações referentes ao padrão social e composição dos bandos de 

porcos caititus e porcão em áreas do médio Tapajós, Amazônia no Estado do Pará. A região 

é pouco conhecida, do ponto de vista científico, correspondendo a uma área endêmica com 

carência de dados sobre essa temática. Atualmente a proposta do governo brasileiro, em 

implantar o Complexo Hidrelétrico do Tapajós, através de cinco barragens nos rios 

Jamanxim e Tapajós que resultará no alagamento de 200 mil hectares dessa forma será 

desapropriada florestas localizadas nas Unidades de Conservação Federais assim também 

com terras indígenas, colocando assim em risco o equilíbrio ecológico existente nos 

ecossistemas da região compreendida pelo Médio Tapajós. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar os padrões sociais e composições de bando dos porcos Pecari tajacu ( 

Linnaeus, 1758) e Tayassu pecari (Link, 1795) em áreas do médio Tapajós, bem como 

definir tamanho mínimo dos bandos, analisar o padrão de atividade, periodicidade e a 

abundância relativa. Estas informações são de fundamental importância, servindo de 

subsidio para manutenção dessas espécies, levando em consideração que o bioma vem 

sofrendo grandes pressões antrópica.  Desse modo para coleta de dados das espécies na área 

de estudo foi utilizada a técnica do armadilhamento fotográfico, o equipamento foi disposto 

ao longo de 10 transectos, funcionou por 24 h/dia, com o intervalo entre vídeos de 30 

segundos por um período médio de 30/40 dias. Foi utilizado um total de 52 armadilhas entre 

os períodos de campanha. Os dados de amostragem foram selecionados e analisados de 

acordo com o horário, dia e mês do registro. Obteve-se os número de indivíduos, a 

organização do bando e, quando possível, a distinção sexual dos indivíduos. Para o índice 

de abundância relativa foi utilizado o número de registros independentes das espécies, 

dividido pelo esforço amostral, que consiste no numero de armadilha multiplicado pelo total 

de dias amostrados, e o resultado foi multiplicado por 100 armadilhas-dias. Para a análise do 

padrão de atividade e periodicidade foram verificados os horários de visualização das 

espécies alvo. Foram analisados vídeos que tiveram esforço de captura de 5790 armadilhas-

dia, gerou 141 registros independentes e um total de 1141 indivíduos. Destes, 87 registros 

independentes foram de P.tajacu com 499 indivíduos, e 54 registros independentes para T. 

pecari com 642 indivíduos. A partir vídeos analisados pôde-se estabelecer o tamanho 

mínimo das varas e subgrupos de cada espécie, já que o tamanho máximo não pôde ser 

preciso. 
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Os dados do caititu (Figura 1) mostram varas de cinco indivíduos com maior frequência que 

as demais. Os mesmos podem se dividir em quantidades menores durante o dia contendo 

entre um a três indivíduos (Keuroghlian et al.2004). Já o queixada possui subgrupos de 

maiores frequência compostos por dez e vinte indivíduos (Figura 2). Ainda assim, estes 

seriam mais extensos do que os do caititu. Segundo Keuroghliam et al (2004), 

periodicamente ocorre à troca de indivíduos entre os subgrupos durante os ciclos de fissão-

fusão. Em relação ao padrão de atividade e periodicidade os dados demonstraram que as 

duas espécies de porcos-do-mato Tayassu pecari e Pecari tajacu, são predominantes diurnas 

(Figura 3 e 4).  

 
 

Para Pecari tajacu, (figura 3) os períodos de maior atividade foram observados no início da 

manhã, indo desde a fase crepuscular até as 10h. Interessante também que praticamente não 

houveram registros noturnos. Desta forma a espécie poderia ser categorizada como 

predominantemente diurna, ou diurno-crepuscular. Este padrão também foi encontrado por 

Castellanos (1983). Tayassu pecari, assim como P. tajacu, é predominantemente diurna, 

apresentando apenas uma pequena incidência de atividade depois das 18-19h. Mayer (1987) 

afirmam que os mesmo tendem a ser mais ativos pela manhã e no fim da tarde, hábitos que 

podem ser corroborados neste trabalho. Dessa forma o queixada apresentou atividade quase 

contínua desde as seis da manhã até as 18h, com atividade noturna reduzida, mas não ausente 

(Figura 4). Para ambas as espécies as atividades desempenhadas foram de forrageio e 

ingestão de alimento, demarcação de território e interação social entre machos e fêmeas e 

entre mãe e filhotes. Verificou-se que os bandos em sua maioria eram constituídos por 
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indivíduos jovens, adultos de ambos os sexos, e fêmeas na sua maioria com filhotes. Para o 

índice de abundância relativa (IAR) o caititu teve IAR de 8,6 fotos/100 armadilhas-dia. Este 

valor é considerado alto se comparado ao de Botelho (2013) que foi de apenas 4,05 fotos/100 

armadilhas-dia. O queixada apresentou o IAR ainda mais alto, com11 fotos/100 armadilha-

dia, Estes dados são bem maiores que aqueles registrados por Tobler (2008), que foi de 

4,91fotos/100 armadilhas-dia segundo. Dessa forma as espécies demonstram ser abundantes 

na área de estudo, já que esses índices chegam a ter correlação com a abundância real das 

espécies. Ambas são importante na dinâmica da regeneração florestal, uma vez que atuam 

como predadores e dispersores de sementes (Kiltie 1981). É importante lembrar que a área 

de estudo é muito pouco conhecida. Fora alguns levantamentos relativamente superficiais, 

não existem dados da região na literatura. Dessa forma, este trabalho vem acrescentar 

informações sobre a dinâmica e ecologia de duas espécies de porcos-do-mato ainda pouco 

conhecidas, Pecari tajacu e Tayassu pecari. Tendo em vista que  armadilhamento 

fotográfico mostrou-se uma ferramenta eficiente uma vez que conseguiu maximizar os dados 

coletados, estas informações são de importante subsídio para a avaliação da situação 

populacional servindo de indicadoras para a conservação da vida silvestre. 

 

Palavras-chave: Amazônia, armadilhas fotográficas, tamanho de bando. 
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A identificação em nível de espécie de materiais biológicos é fundamental para diversas 

áreas das ciências naturais, desde investigações acadêmicas de ecologia e biogeografia até 

aplicações práticas como controle de pragas, monitoramento do tráfico de animais silvestres 

e detecção de espécies invasoras. Assim, a proposta de identificação padronizada, e em 

grande escala, de todas as formas de vida na Terra é essencial. Com isso (HEBERT et al., 

2003) propôs a utilização de sequências de DNA como um identificador de espécies 

denominado “Código de barra de DNA” (DNA barcoding), que até então, vem ganhando 

muita atenção da comunidade taxonômica em nível mundial. O DNA barcoding consiste em 

uma região de 648 pb da COI (posições 58 -705 no final da porção 5’, tendo como premissa 

o fato de que toda espécie deve apresentar um ‘código de barras’ único e que a variação 

interespecífica é bem mais elevada que a intraespecífica (HEBERT et al., 2003). Portanto 

sequências do genoma mitocondrial COI serão utilizadas para criação de um banco de dados 

de referência ligados a coleções científicas, a bancos de tecidos de referência, e a metadados 

biológicos como uma ferramenta poderosa e imprescindível para o conhecimento, 

monitoramento, fiscalização, identificação, bioprospecção da biodiversidade ictiofaunístico 

do rio Pindaré. Além disso, os resultados gerados nesta proposta irão certamente dar 

subsídios para o desenvolvimento de planos de conservação e para o crescimento da atuação 

da genética forense em crimes contra a ictiodiversidade do rio Pindaré. Neste estudo 

objetivou-se identificar molecularmente as espécies de peixes da bacia do Pindaré/MA, 

utilizando sequência do gene COI (DNA barcoding). Os peixes foram coletados utilizando 

redes de malhadeiras de vários milímetros, redes de arrasto, e tarrafas. A identificação 

taxonômica foi realizada com o auxílio de literatura científica e confirmada por especialistas. 

A extração de DNA foi realizada a partir do tecido muscular, utilizando-se o protocolo de 

fenol-clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI, foi realizada 

através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR 

purificados foram utilizados em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big Dye”, 

em seguida precipitado com EDTA/etanol e analisado em sequenciador de DNA automático 

ABI 3.500. Foram utilizados os programas Bioedit, DAMBE e MEGA6 para análise dos 

dados. Um total de 149 sequências do gene COI foram obtidas para 12 espécies distribuídas 

em 08 famílias e 04 ordens. Um fragmento de 640 pb foi obtido para o gene, a composição 

nucleotídica do fragmento foi de 28,2% T, 29,5% C, 24,6% A e 17,7% G. A árvore 

filogenética gerada pela análise de agrupamento de vizinhos utilizando o modelo Kimura-2-

Parâmetros mostrou clados bem suportados (99% de bootstrap) para as espécies estudadas, 

cada um correspondendo a uma espécie (Figura 1). A médias K2P da divergência genética 

intraespecífica variou de 0% a 0,2%.  Em relação às comparações interespecíficas, à 

distância média encontrada variou de 14,4 a 27,3% sendo o menor valor entre 

Pseudoplatystoma fasciatum e Pimelodus blochii que são espécies pertencentes à mesma 

ordem e os valores máximos quando realizadas comparações entre táxons de ordens 

diferentes. Em comparações das sequências destes espécimes com as sequências presentes 
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na plataforma bioinformática BOLDSystems V.3.0, adotando um limiar de 2,5% de 

divergência como valor de corte para delimitação de espécie nas comparações realizadas no 

BOLD, observou-se que a identificação molecular corroborou com a identificação 

morfológica para as espécies Hoplias malabaricus, Leporinus piau, Pygocentrus nattereri, 

Plagioscion squamosissimus, Pimelodus ornatus, Pimelodus blochii, Sorubim lima, 

Hemisorubim platyrhynchos e Pseudoplatystoma fasciatum. Exceto para as espécies de 

Prochilodus lacustris os resultados mostraram uma similaridade genética de 99,67% com 

Prochilodus nigricans (Tabela 1). Portanto, o fragmento do gene COI (DNA barcode) se 

mostrou uma ferramenta útil para a identificação biológica em nível específico em peixes da 

bacia do rio Pindaré. 

 

Figura 1 - Árvore filogenética obtida por abordagem de agrupamento de vizinhos (NJ) 

utilizando o modelo K2P baseada em sequências do gene COI de peixes do rio Pindaré. Os 

números dos nós representam os valores de bootstrap (1000 réplicas); valores entre 

parênteses (número de espécimes analisados). 
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Tabela 1: Percentual de similaridade genética obtido por comparações das sequências de 

COI no BOLD (Barcode of Life Data Systems) para as espécies de peixes do rio Pindaré/MA. 

 

 

 

Palavras-chave: DNA barcoding. COI. PCR. 
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Morfológica Molecular Similaridade (%) Código 

Hoplias malabaricus Hoplias malabaricus 100 104555 

Leporinus piau  Leporinus piau 99,84 104576 

Pygocentrus nattereri Pygocentrus nattereri  100       104555 

Prochilodus lacustris Prochilodus nigricans 99, 67 Privado 

Plagioscion squamosissimus Plagioscion squamosissimus 99,30 M3-27 

Pimelodus ornatus Pimelodus ornatus 99,84 104565 

Pimelodus blochii Pimelodus blochii 99.64 104570 

Sorubim lima Sorubim lima 100 104571 

Hemisorubim platyrhynchos  Hemisorubim platyrhynchos 99,17 104600 

Pseudoplatystoma fasciatum Pseudoplatystoma fasciatum 98,96 M2-17 
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE APIS MELÍFERA (HYMENOPTERA, 

APIDAE) DAS REGIÕES DA BAIXADA MARANHENSE, MUNIM, LENÇÓIS E 

DELTA. 

 

Orientanda: Raisse Ramos GOMES - Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Ciências Biológicas, UEMA- São Luís. 

 

Orientador: José Mauricio Dias BEZERRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CECEN – UEMA. 

 

Colaboradores: Wendyenne Ferreira de Sousa- Graduanda em Ciências Biológicas/UEMA; 

Jéssica dos Passos Barbosa- Graduanda em Ciências Biológicas/UEMA, Michelly Mendes 

Freire- Graduanda em Ciências Biológicas/UEMA; Mayara Rolim Vieira- Graduando em 

Ciências Biológicas/UEMA. 

 

Por situar-se em uma localização privilegiada e de transição, sofrendo influências das regiões 

Norte, Nordeste, Centro-oeste e do Litoral o Estado do Maranhão é um dos Estados da 

Federação com o maior número de ecossistemas. Nele podemos encontrar grandes biomas, 

tais como, floresta tropical úmida, cerrado, restinga, manguezal, florestas de cocais, campos 

alagados, floresta tropical seca e campos rupestres. A Baixada Maranhense possui uma área 

de 17.956,6 Km², e é composta por 21 municípios (SANTOS 2004; RIOS, 2005). A abelha 

africanizada maranhense é uma abelha altamente resistente a doenças e pragas, pois até 

recentemente não se ouvia falar desse tipo de perigo entre os apicultores maranhenses. Com 

este trabalho, objetivou-se a caracterização genética, por meio do mtDNA da abelha Apis 

melífera em algumas regiões do estado. As colônias de Apis foram analisadas e 

caracterizadas comparando regiões do DNA mitocondrial, sendo que foi extraído DNA de 

dezesseis abelhas de dez colônias; a extração do DNA foi baseada na metodologia adapada 

da técnica descrita por Sambrook et al., (1989) apud Murray & Thompson (1980), onde o 

DNA genômico foi obtido a partir do mesossoma das abelhas coletadas, eliminando-se as 

asas, cabeça e metassoma, utilizando-se um tórax (tabela 1) 

Com as análises de eletroforese de DNA em gel de agarose a 1% (figura 1), foi possível que 

nesta etapa conseguimos ver a integridade do DNA extraído das amostras da região da 

Baixada Maranhense, mostrando que o gel produzido foi de alta qualidade, comprovando 

que o DNA dessas regiões não apresenta rastro e não se encontra fragmentado.  

    
Figura 1: A-B: Eletroforese em gel de agarose.  

A B 
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Tabela 1: Número de colmeias e extrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise da quantificação de DNA em espectrofotômetro encontrada nesse processo foi 

variável, pois algumas amostras de DNA foram perdidas durante o procedimento da prática 

de eletroforese, os valores encontrados foram os seguintes (tabela 2). 

 
Tabela 2. Número e resultado da quantificação. 

 

 

O estado do maranhão abriga milhares de abelhas, pois essa região oferece condições 

favoráveis para o desenvolvimento completo desses animais, levando em consideração o 

nosso estudo, são insetos que apresentam um material genético de alta qualidade, gerando 

um lucro para apicultores. Com base na quantidade de DNA total verificada de cada amostra 

foi realizada a diluição da concentração dessa molécula para posteriormente serem 

submetidos à amplificação da região 16S do mtDNA. Os resultados mostram que o protocolo 

 

Anajatuba 

N°da 

Colmeia 

 

Pr. 

Juscelino 

N°da 

Colmeia 

 

Nº de 

extrações 

 

Total de 

colmeias 

 

Total de 

extrações 

Colmeia 

n° 01 

Colmeia 

n° 01 

2 10 16 

Colmeia 

n° 02 

Colmeia 

n° 02 

2 --- --- 

Colmeia 

n°03 

Colmeia 

n°03 

1 --- --- 

Colmeia 

n° 04 

Colmeia 

n° 04 

2 --- --- 

Colmeia 

n° 05 

Colmeia 

n° 05 

1 --- --- 

 

N°da 

Colméi

a 

 

Concentraçã

o 

inicial 

 

RNA/23

0 

 

DNA/26

0 

 

Proteína/28

0 

Relação 

entre 

DNA e 

RNA/260

-230 

Relação 

entre DNA e 

proteína/260

-280 

Colméi

a n° 01 

144 ng/µL 0 0, 007 0, 006 0 1,67 

Colméi

a n° 02 

 130 ng/µL 0, 108 0, 026 0, 017 0, 241 1, 529 

Colméi

a n°03 

246ng/µL 0.629 0, 493 0, 427 0, 784 1.155 

Colméi

a n° 04 

102 ng/µL 0, 046 0,05 0, 033 0, 007 0, 026 

Colméi

a n° 05 

100 ng/µL 0, 057 0, 015 0, 017 0, 008 0, 023 

Média 144,4  ng/µL 0,168 0,118 0,0789 0,208 0,880 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

401 

 

utilizado serviu para extrair DNA de ótima qualidade, quantidade suficiente para realização 

de diversas PCR e com níveis aceitáveis de pureza. 

 

Palavras-chave: Apis; DNA Mitocondrial; Caracterização Genética. 
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Os estudos de prevalência são os estudos descritivos populacionais mais amplamente 

difundidos e publicados em epidemiologia. Neste tipo de delineamento, também conhecido 

como estudo transversal ou de corte-transversal, se obtém a frequência de ocorrência dos 

eventos de saúde numa população em um ponto no tempo ou em curto espaço de tempo. Os 

estudos transversais permitem, também, investigar associações entre fatores de risco e 

doença, embora não seja o delineamento mais eficiente para se estudar causalidade, e, 

portanto, podem ser classificados como analíticos. Com isto, o estudo visou analisar a 

soroprevalência de infecção pelo vírus da hepatite c em usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Droga (CAPS AD) de Caxias, Maranhão. Tratou-se de estudo 

descritivo–exploratório de abordagem quantitativa, realizado por meio de pesquisa de campo 

no período de outubro de 2014 a maio de 2015, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e 

Droga (CAPS AD) de Caxias/MA. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes residentes de 

Caxias/MA, que realizavam tratamento para dependência química no CAPS AD. À época 

da pesquisa, o Centro realizava o acompanhamento de 322 pacientes, estando os usuários 

em regime de internação ou apenas em regime de visitas diárias. Para a pesquisa, foram 

selecionados 89 usuários, por meio da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Como 

critérios de exclusão utilizou-se: usuários maiores de 18 anos; que frequentassem o Centro 

de acordo com o preconizado pelo seu tratamento; que aceitaram participar da pesquisa; 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); e ter realizado o exame 

sorológico para diagnostico da hepatite c. Os critérios de exclusão foram: usuários que se 

recusaram a participar da pesquisa; que não assinaram o TCLE; os menores de 18 anos; e os 

usuários que não realizaram os testes sorológicos anti-HCV. Para a coleta de dados, utilizou-

se um formulário estruturado contendo questões fechadas que abordavam as dados sobre as 

condições de saúde atuais e pregressas dos pacientes, dados sociodemográficos, informações 

sobre doenças infectocontagiosas atuais e pregressas dos usuários, além de informações da 

possível via de infecção pelo vírus da hepatite c, em caso de pacientes infectados. O Centro 

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de Caxias/MA, atende a 322 pacientes, 

advindos de vários municípios maranhenses. A grande maioria (56%) são residentes de 

Caxias, no entanto os demais (44%) são oriundos de municípios, maranhenses, 

circunvizinhos de Caxias, tais como: Aldeias Altas, Codó, São João do Sóter, Parnarama, 

Matões e Senador Alexandre Costa. A pesquisa de soropositividade do vírus da hepatite c 

foi realizada em 89 pacientes, dos quais, 12% apresentaram resultados falso-positivo, ou 

seja, apresentaram baixa reatividade ao teste, mas sem confirmação de vírus da hepatite c, 

os demais (88%) não apresentaram soropositividade ao VHC. Com isso, pôde-se observar 

que 100% dos pacientes estavam livres da hepatite c, no momento da pesquisa. Mas 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

404 

 

apresentavam outras doenças sexualmente transmissíveis. Entre os usuários que 

apresentaram resultados falso-positivos, 67% eram do sexo masculino, os demais (33%) 

eram do sexo feminino, dentre as pacientes do sexo feminino, 90% alegaram que fazem 

relações sexuais desprotegidas, os outros 10% referiram não lembrar de nenhuma exposição 

previa ai vírus. Segundo estudo de Cantinelli (2006), o exame do estado mental deve sempre 

ser feito com o paciente fora do estado de intoxicação. E, devido ao fato de o dependente 

químico fazer uso de várias drogas, dentre elas as injetáveis isso os deixa mais propensos ao 

contágio com o vírus da hepatite c, bem como outras doenças infecciosas. Esse fato é muito 

mais evidente durante a fase em que o dependente está sob efeito da droga. Já entre os 

homens, a houve prevalência de realização de sexo desprotegido, ocorrendo em 96% dos 

casos, os outros 4% alegaram não terem sidos exposto a nenhuma forma de transmissão do 

vírus. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos pacientes investigados quanto ao sexo, idade, 

etnia e escolaridade. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos pacientes investigados quanto ao sexo, faixa etária, etnia e 

escolaridade. 

VARIÁVEIS nº(%) 

Sexo  

Masculino 78 (87,6) 

Feminino 11 (12,4) 

Faixa etária  

18 a 22 anos  45 (50,6) 

23 a 30 anos  30 (33,7) 

31 a 60 anos  14 (15,7) 

Etnia  

Pardo 60 (67,4) 

Negro 20 (22,4) 

Branco 9 (10,1) 

Escolaridade  

Ensino fundamental incompleto 35 (39,3) 

Ensino fundamental completo 30 (33,7) 

Ensino médio incompleto 15 (16,8) 

Ensino médio completo 9 (10,1) 

 

Pesquisa realizada em todo Brasil com relação à faixa etária dos pacientes com hepatite c, 

observou-se que o diagnóstico foi mais frequente em indivíduos de 30 a 59 anos de idade; 

no sexo masculino, 35%, encontram-se na faixa etária de 40 a 49 anos de idade. No sexo 

feminino, a faixa etária de 40 a 59 anos de idade representa 50% dos casos. Com relação às 

taxas de detecção, para ambos os sexos, os maiores percentuais, em 2008 e 2009, estão na 

faixa etária de 50 a 59 anos (BRASIL, 2011). Com base em pesquisas recentes, averiguou-

se que a presença de comorbidades psiquiátricas são extremamente comuns, estão presentes 

em até 80% dos alcoolistas e em até 70% dos dependentes de substâncias ilícitas. A função 

hepática deve ser largamente obsevada pelo fato de o vírus da hepatite c poder esta presente. 

Por isso, a importância de uma avaliação detalhada, onde pode-se observar se há de fato a 

presença de comorbidades no dependente químico (CANTINELLI, 2006). A Tabela 2 

apresenta a distribuição dos pacientes com história pregressa e atual de outras doenças 

sexualmente transmissíveis, segundo relatos dos próprios usuários. Levou-se em 

consideração apenas os dados fornecidos pelo próprio paciente, já que o Centro não 

disponibilizava dados referentes à história atua e pregressa de doenças. 
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Tabela 2 – Distribuição dos pacientes investigados com história pregressa e atual de outras 

doenças sexualmente transmissíveis. 

VARIÁVEIS nº (%) 

Doenças pregressas  

Sífilis  2 (2,24) 

Gonorreia  1 (1,12) 

Condiloma 1 (1,12) 

Uretrites 1 (1,12) 

Candidíase 1 (1,12) 

Total 6 (6,72) 

Doenças atuais  

Uretrites 2 (2,24) 

Gonorreia 1 (1,12) 

Total 3 (3,36) 

 

Estudo de prevalência de hepatites B e C, e outas doenças sexualmente transmissíveis entre 

usuários de drogas injetáveis na cidade de Santos/SP mostrou que 75% dos entrevistados 

eram portadores de uma das duas infecções, e/ou de outros tipos de DTSs, ocorrendo 

fundamentalmente devido ao compartilhamento de agulhas e seringas, e relação sexual 

desprotegidas (MARCHESINI et al., 2007). O uso de testes sorológicos para diagnostico das 

hepatites transmissíveis por transfusão sanguínea e relação sexual, na população de usuários 

de drogas, passou a representar um percentual maior. Com base nos resultados obtidos, pôde-

se se observar que os casos de dependentes químicos usuários do Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e Drogas de Caxias/MA apresentam uma baixa prevalência de infecção 

pelo vírus da hepatite c. 

 

Palavras-chave: Vírus da Hepatite C. Soroprevalência. Dependentes Químicos. 
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ESTUDO DA MOFOMETRIA DAS FIBRAS COLÁGENAS EXTRAÍDA DE 

MODELO EXPERIMENTAL DE OSTEOARTROSE EM COELHOS. 
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Orientador: Raimundo Nonato Martins FONSECA. 

 

O presente estudo teve como objetivo estudar o perfil de comportamento e distribuição das 

fibras colágenas e as alterações morfológicas e estruturais no tecido cartilagino, extraídas de 

modelo experimental de osteoartrose induzida pós-meniscectomia em coelhos. Sabe-se que 

a osteoartrose do joelho é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo que provoca a 

destruição da cartilagem articular podendo levar a uma deformidade da articulação. As 

meniscectomias totais ou parciais em joelhos, a médio e longo prazo, apresentam 

importantes efeitos deletérios sobre a articulação, especialmente no que diz respeito à 

distribuição de forças na superfície articular. Foram utilizados 24 (vinte e quatro) fragmentos 

de cartilagem articular, divididos em três grupos de estudos GI(n=8) oriundos de fragmentos 

retirados imediatamente após a meniscectomia e o GII(n=8), fragmentos retirados 30 dias 

após a meniscectomia e GIII(n=8), fragmentos retirados 60 dias após a meniscectomia. 

Dentre os tipos celulares observados, houve predomínio de células viáveis em relação às 

células picnóticas, com predomínio de fibroblastos e fibrócitos, porém o grupo I que 

apresentou a cartilagem sadia observamos uma maior viabilidade celular, uma maior 

freqüência de mortes celulares, pode ser observada nos fragmentos de cartilagem oriundos 

do Grupo III; Na análise histológica, observamos preservação da celularidade, associado à 

diminuição da espessura na camada de cartilagem, com aumento da camada de cartilagem 

calcificada; as fibras colágenas se apresentaram com maior grau de desorganização nos 

fragmentos de cartilagem removidos dos Grupos II e III, e que apresentaram uma maior 

diminuição da camada de cartilagem e da cartilagem calcificada. O tempo de exposição da 

cartilagem articular aos fatores físicos de natureza traumática, demonstraram ser diretamente 

proporcionais ao dano e à degradação da cartilagem articular.  Na microscopia de luz usando-

se a coloração HE, observamos uma crescente desorganização das fibras colágenas nos 

períodos de tempo observados (0, 30 e 60 dias), que facilitou o desmonte da cito-arquitetura 

da cartilagem articular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Fotomicrografia das 

fibras colágenas apresentando 

padrão relativamente 

organizado, e condrócitos 

dispersos, fragmento de 

cartilagem retirado do Grupo II, 

corado pelo HE em objetiva de 

40X. 

Figura 3 – Fotomicrografia das 

fibras colágenas apresentando 

padrão desorganizado, e 

condrócitos totalmente dispersos,  

fragmento de cartilagem retirado do 

Grupo II, corado pelo HE em 

objetiva de 40X. 

 

Figura 1 – Fotomicrografia das 

fibras colágenas apresentando 

padrão organizado, e 

condrócitos alinhados  em 

fragmento de cartilagem 

retirado do Grupo I, corado pelo 

HE em objetiva de 40X. 
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Tabela 01: Distribuição de estruturas celulares por grupo de estudo. 

 

 Fibroblastos fibrócitos picnoses 

G1 50,00% 35,00% 15,00% 

G2 35,00% 25,00% 40,00% 

G3 20,00% 15,00% 65,00% 

 

 

Tabela 2: Padrão de distribuição e organização de condrócitos e fibras colágenas. 

 

 Padrão de Fibras Colágenas 

G1 Organizado Condrócitos enfileirados 

G2 Levemente organizado Condrócitos desagrupados 

G3 Desorganizado Condrócitos totalmente dispersos 

 

 

 

Palavras-chave: Avaliação Morfométrica; Fibras Colágenas; Modelo Experimental. 
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As vulvovaginites, indubitavelmente, são uma das queixas mais comuns nos ambulatórios 

de ginecologia e obstetrícia(LIMA et al, 2013). Especialmente na atenção à gestante tem 

crescido o número de dúvidas sobre diagnósticos diferenciais de corrimento 

vaginal(FREITAS et al, 2011). 

 

 
Figura 1: Principais formas de apresentação do corrimento vaginal: (A) mucorréia/secreção 

fisiológica; (B) vaginose bacteriana; (C) candidíase vaginal e (D) tricomoníase. 

 

Visando isso, foi realizado exame ginecológico e coleta de secreção vaginal em 63 gestantes 

de alto risco que preenchiam os critérios de inclusão da pesquisa. Para os testes laboratoriais 

cada microorganismo foi separado num protocolo diferente de diagnóstico almejando 

pesquisar Gardnerella vaginallis, Candida albicanse Trichomonas vaginallis, as três mais 

prevalentes etiologias, assim: as bactérias foram conservadas em caldo BHI (Brain Heart 

Insufion), cultivadas em meio ágar-sangue, realizado microscopia óptica em coloração de 

Gram e realizado testes bioquímicos específicos; os fungos foram conservados em caldo 

BHI, cultivado em meio ágar-sangue e realizado microscopia sob coloração de Gram; os 

protozoários foram vistos diretamente sob microscopia óptica a fresco. O exame especular 

foi documentado através de fotografias e criteriosa descrição do que foi visto.  

 

 
Figura 2: Microscopia das principais etiologias de corrimento vaginal: (A) Gardnerella 

vaginallis – Células guias; (B) Candida albicans – Pseudohifas e (C) Trichomonas vaginallis 

– Célula com quatro flagelos em movimento desordenado. 
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A vaginose bacteriana é, segundo BEREK & NOVAK (2010), uma desordem na flora 

vaginal normal onde é reduzido o número de Lactobacilos acidófilos e há um crescimento 

polimicrobiano na ordem de 100 a 1000 vezes. Alguns agentes proliferam rotineiramente 

nesse grupo: Prevotella sp., Bacteroides sp, Mobiluncus sp., Peptostreptococcus sp., 

Mycoplasma hominis e Ureaplasma urealyticum (anaeróbios) e Garnerella vaginalis 

(anaeróbia facultativa). Dentre esses, sem dúvida, a Gardnerella vaginalis merece destaque 

por estar presente quase na totalidade dessas floras polimicrobianas (BEREK, J.S. et al, 

2010). Candidíase vulvovaginal é causada pelo um fungo comensal do gênero Candida sp. 

que ocupa a mucosa vaginal e digestiva crescendo quando o meio se torna favorável para 

seu desenvolvimento (BEREK, JS, 2010). LIMAet al (2013) mostra os fatores 

predisponentes a essa afecção. A gravidez, interessantemente, é um fator, esse dado é 

fundamental para a pesquisa ser realizada em gestantes. Já a tricomoníase é causada por um 

protozoário flagelado que se hospedam comumente em homens. Estes cursam, na maioria 

das vezes, como portadores assintomáticos, funcionando como vetores de transmissão para 

as mulheres. Nas portadoras, geralmente, a doença cursa com exuberância clínica de sinais 

(BEREK, JS, 2010). É uma infecção sexualmente transmissível típica, o que a diferencia das 

demais vulvovaginites estudadas. Talvez o único fator de risco seja o coito desprotegido 

(LIMAet al, 2013). Foram cruzadas quatro principais informações sobre as gestantes, 

hábitos de higiene e sinais e sintomasà etiopatogenia da secreção vaginal coletada e 

analisada.  
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Tabela 2: Hábitos de Higiene. 

 
 

Tabela 3: Queixas Clínicas. 

 

Mesmo com a amostra reduzida para valor científico, algumas conclusões podem ser 

aludidas. Das 63 gestantes participantes desse estudo, a grande maioria era de raça branca 

(62%), tinham um companheiro fixo (63%), tinha ensino médio completo (52,04%) e renda 

familiar entre 1 a 2 salários mínimos (77%). Cerca de 34% das gestantes eram primigestas. 

O sinal mais relevante foi quanto ao corrimento (79,4%). A maioria das gestantes relatou ter 

tido em toda sua vida 3 ou mais parceiros sexuais (52%). A repetida alcalinização do meio 

vaginal causada pelo número maior e mais frequente de relações sexuais altera a flora vaginal 

e pode causar alterações imunes locais e infecções quando são expostas a agentes 

depressores . Se a troca de parceiros sexuais for frequente aumentam proporcionalmente 

a chance de gerar alguma patologia (FREITAS, 2011). Em 71,42% das entrevistadas (45), 

foi encontrado o hábito de realizar ducha vaginal (externa, interna ou ambas). As duchas 

vaginais causam alteração das condições fisiológicas do trato genital feminino, mudando a 

microbiota vaginal, podendo favorecer a ocorrência de patologias (CORREA, et al., 2012). 

 

Palavras-chave: Leucorréia, Gestantes, Vulvovaginites. 
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A leishmaniose visceral (LV) também denominada calazar, é um problema de saúde pública 

em cerca de 70 países. Caracterizada por uma zoonose típica de áreas tropicais e subtropicais, 

seu espectro de manifestação clínica variada (ORTIZ; ANVERSA, 2015). Com base na sua 

patologia, é uma afecção de natureza sistêmica com alterações em vários órgãos como o 

baço e o fígado, além de pulmão e os rins. No Município de Caxias, nos anos de 2007 até 

2014 foram notificados 237 casos. O presente trabalho tem como objetivo avaliar os aspectos 

clinico-epidemiológicos, os efeitos adversos e as comorbidades relacionadas aos pacientes 

pediátricos atendidos na Rede Básica Municipal de Saúde de Caxias-MA. Para realização da 

pesquisa utilizou-se como metodologia um estudo transversal em que foram incluídas 

crianças de 0 a 13 anos de idade com características oligossintomáticas sugestivas de 

Leishmaniose atendidas no Hospital Infantil Dr. Joao Viana de Caxias-MA no período de 

agosto/2014 a junho/2015. Esse projeto foi encaminhado para análise do Comité de Ética 

em Pesquisa do Centro de Estudos Superiores de Caxias (CEP), UEMA e foi submetido a 

aprovação pelo CEP da Universidade Estadual do Maranhão com o protocolo 

03673814.9.0000.5554. As variáveis estudadas foram taxa de letalidade, sexo, faixa etária, 

local de residência, tipo de diagnostico, tempo decorrido dos primeiros sintomas até a 

instituição do tratamento e manifestações clinicas. Foram 12 casos confirmados de LV, 

desses (50,0%) do sexo masculino e (50,0%%) do sexo feminino, sendo que a faixa etária 

predominante foi de 01 a 05 anos com 08 pacientes (66,6%). A maioria dos pacientes 

internados residiam em Caxias-MA (50,0%). No que tange os aspectos socioeconômicos 

75% dos pacientes eram provenientes de família com renda entre 1 e 2 salários mínimos, de 

acordo com a tabela 1. As principais manifestações clínicas foram febre (100%), tinha 

palidez (75%), esplenomegalia (58,33%) e hepatomegalia (41,66%). O efeito colateral ao 

medicamento mais observado foi taquicardia (33,33%), foi registrado um óbito no período 

da pesquisa.  Assim, a LV é um problema que atinge em sua maioria crianças e isso deve-se 

a formação do sistema imunológico, o qual atinge a maturidade, em crianças previamente 

saudáveis, somente aos 10 anos de idade. Na pesquisa realizada em Caxias, observou-se que 

a maioria dos pacientes estão na faixa etária de 01 ate 05 anos de idade, sendo que houve 

pacientes com menos de 01  ano de idade.  Para NEVES (2012) a faixa etária mais acometida 

é a de menores de 5 anos  e 1 ano. Em relação ao sexo, de acordo com os dados encontrados 

na pesquisa, não houve uma grande diferença entre o sexo masculino e feminino. De acordo 

com os dados da pesquisa observou-se que 83,33% dos pacientes são provenientes de área 
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urbana de Caxias e das outras cidades envolvidas na pesquisa , todas áreas endêmicas da 

doença. Isso de deve ao crescimento urbano de tais municípios, em que muitas vezes a 

expansão do espaço urbano invade áreas ate então inabitadas e principalmente, onde existe 

maior presença do agente transmissor, o mosquito flebotomo (FILHO et al., 2014). 

Observou-se em relação as manifestações clínicas mais frequentemente apresentadas  foram 

na sequência, febre, palidez, esplenomegalia, hepatomegalia. Os dados verificados são 

similares as variáveis analisadas no estudo realizado por FAUCHER & PIARROUX (2011) 

em que foram descritas a tríade clínica da LV habitualmente presente na infecção humana 

que se constitui de febre intermitente, alteração do estado geral e esplenomegalia. No 

presente estudo observou-se que 100% das famílias vivem com ate 2 salários mínimos, 25% 

das famílias tem agua com procedência de poço, 16,66%  não tem coleta  de lixo e 08,33 % 

o destino dos dejetos domiciliares é a fossa séptica. Tais dados chamam a atenção, por 

evidenciar que as famílias dos pacientes acometidos pela doença não vivem as melhores 

condições socioeconômicas. No que tange os efeitos colaterais provenientes do tratamento 

da LV, foi observado no presente estudo: taquicardia, dor muscular, dor articular e 

nefrotoxicidade. Vale ressaltar que 100% dos pacientes receberam antimoniato de N-metil 

glucamina(GLUCANTIME). Em relação  as comorbidades associadas observou-se que 

grande parte associa-se a anemia( 100%). Em segundo lugar asma (50%) e pneumonia 

(41,66%) , depois desnutrição em 33,33% dos pacientes e por ultimo a Doença de Gaucher. 

Segundo MALAFAIA (2011) a desnutrição também tem uma alta prevalência em pacientes 

com LV, assim como evidenciado no presente estudo, em que  é um grande problema de 

saúde pública que afeta pessoas em toda a parte do mundo, onde esses indivíduos têm baixa 

imunidade e estão com maior susceptibilidade em adquirir as doenças infecto-parasitárias. 

No decorrer do projeto  foi  realizado um treinamento organizado pelo Centro de Controle 

de Zoonoses de Caxias (CCZ) e pela Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão(SES) 

voltados  para os agentes de endemias e para profissionais da área da saúde  que  lidam com 

os aspectos preventivos  e de intervenção  sobre a LV. Houve participação da equipe do 

projeto no treinamento. Além disso, o Centro de Controle de Zoonoses de Caxias (CCZ)  

realizou uma campanha de encoleiramento gratuito de cães contra a LV que contempla todos 

os bairros do município de Caxias-MA. A ação faz parte do Projeto-piloto implantado pelo 

Ministério da Sáude que visa prevenir e controlar a Leishmaniose Visceral (LV) através do 

uso da coleira impregnada com inseticida deltametrina a 4%. Caxias foi contemplado com o 

Projeto-piloto, onde foram disponibilizadas pelo governo federal 1.500 coleiras. Houve um 

declínio significativo  da incidência de casos no atual projeto( 12 casos), uma vez que  no 

projeto de iniciação cientifica anterior( PIBIC-CNPq) , entre agosto de 2013 ate julho de 

2014, foram  identificados 41 casos de LV diagnosticados  no Hospital Infantil Dr. Joao 

Viana. Assim, observa-se que as medidas preventivas e de intervenção do atual projeto 

mostraram-se eficazes na conduta da doença e diminuição na prevalência da Leishmaniose 

Visceral. É cada vez maior o papel atribuído às atividades de educação em saúde no que 

tange ao controle de LV em áreas endêmicas. Sendo assim, a implementação de programas 

de controle, além de ações socioeducativas nas comunidades são essenciais no combate a 

doença de uma maneira holística e mais eficaz. 
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Tabela 1. Aspectos socioeconômicos dos pacientes internados com LV  menores de 13 anos 

no Hospital Municipal Infantil Dr. Joao Viana.. 

Variável  N % 

Local de moradia 

Urbano 

 

10 

 

83,33% 

Rural 2 16,66% 

Renda Familiar 

Menos de 1 salario 

1 a 2 salários 

Procedência da agua  

Rede publica 

Poço 

Destino do lixo 

Coleta publica 

Queimado 

Destino dos dejetos 

Rede de esgoto 

Fossa séptica 

Fossa negra 

Mato 

 

3 

9 

 

09 

03 

 

10 

02 

 

11 

01 

00 

00 

 

25,0% 

75,0% 

 

75% 

25% 

 

83,33% 

16,66% 

 

91,66% 

08,33% 

0% 

0% 
N.: Número 
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Na Baixada Ocidental Maranhense, pode-se observar além da presença do hospedeiro 

tradicional (homem), o hospedeiro alternativo (roedor Holochilus sp.), que ao conviverem 

no mesmo ambiente potencializam a transmissão da esquistossomose. Diante disto, os 

relatos de roedores mais frequentemente capturados com infecção natural de Schistosoma 

mansoni, em áreas endêmicas de altas e médias intensidades de esquistossomose humana, 

têm sido verificados principalmente pelos do gênero Holochilus (Figura 1). Estes roedores 

habitam brejos, pântanos, pastagens e outras principalmente áreas abertas da América do 

Sul, do nível do mar até cerca de 2.000 metros (HERSHKOVITZ, 1955). Pertence à ordem 

Rodentia, família Cricetidae e subfamília Sigmodontinae, possuem tamanho médio a grande, 

cauda tão longa quanto o corpo. No Maranhão, pouco se conhece sobre a prevalência dos 

parasitos intestinais no roedor Holochilus, sendo que o contato destes roedores silvestres 

com os seres humanos pode ser considerado uma problemática para saúde pública, visto que 

podem disseminar doenças, como as helmintíases. Nesta perspectiva, o trabalho visou avaliar 

a fauna endoparasitária do Holochilus sp., hospedeiro natural da esquistossomose. A 

pesquisa foi desenvolvida no município de São Bento, onde foram feitas coletas mensais 

desse roedor em seus habitats naturais, utilizando armadilhas do tipo Tomahawk, com uma 

distância de 10 metros uma da outra (no mínimo), tendo isca banana untada com pasta de 

amendoim. Cerca de 80 animais foram capturados nos períodos de agosto de 2014 a junho 

de 2015. Os animais capturados foram conduzidos até o laboratório da fazenda escola - São 

Bento, anestesiados em laboratório com ketamina 5% e cloridrato de xylasina 2%, para 

obtenção dos parâmetros biométricos como peso corporal, comprimentos (total, cauda, 

orelha e pata) e identificação dos sexos. Posteriormente, com os roedores devidamente 

anestesiados e de acordo com os princípios éticos, houve a incisão com tesoura cirúrgica de 

porção ventral do corpo, seguindo a linha mediana, partindo da região pubiana no sentido da 

porção divisória entre a cavidade abdominal e a caixa torácica, foi removido o intestino 

delgado e grosso. As porções do trato intestinal foram abertas longitudinalmente, onde todo 

conteúdo fecal foi raspado, além disso, realizou-se um exame macroscópico quanto à 

presença de helmintos (vermes adultos) fixados na parede intestinal. As amostras de fezes 

foram conduzidas ao microscópio óptico em busca de helmintos e protozoários. Os 

parâmetros prevalência (P), abundância (A) e intensidade média (IM) para helmintos foram 

calculados segundo MARGOLIS et al. (1982). 
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Figura 1. Roedor Holochilus em gaiola no Laboratório de Parasitologia Humana (UEMA). 

 

 

A partir das análises microscópica das fezes do Holochilus, os resultados demonstraram que 

cerca de 71 amostras foram positivas (Figura 2),   diagnóstico feito pela presença de ovos 

nas fezes. Porém a identificação de ovos ainda é um desafio, pois alguns helmintos produzem 

ovos muito semelhantes, sendo difícil a identificação da espécie, utilizando-se apenas a 

morfometria dos mesmos (SLOSS; ZAJAC; KEMP, 1999). Logo após houve a identificação 

específica no caso dos positivos, estes se dividiram nas seguintes classes: Nematoda; 

Cestoda e Trematoda, além disso, identificaram-se também protozoários. 

 

 

Figura 2:. Percentagem dos roedores com e sem infecção 

 

O nematódeo Ancylostoma spp. foi o parasito mais prevalente (45,5%), com intensidade 

média (0,37) e abundância (0,16), seguido pelo trematódeo S. mansoni ,com prevalência de 

22,12%, intensidade média de 0,6 e abundância 0,12. A classe Cestoda foi representada por 

uma única espécie Hymenolepis nana, com prevalência de 2,81 % e abundância de 0,02. Os 

protozoários mais encontradoss e suas respectivas frequências nas amostras foram: coccídios 

(25,35%), Entamoeba sp. (14,65%). Os coccídios em geral são protozoários intracelulares 

88,75%

11,25%

Parasitados

Não parasitados
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patogênicos que causam a coccidiose, sendo pouco relatado em roedores, é mais comum 

acometer principalmente aves ou até mesmo ruminantes. O protozoário Entamoeba sp. foi 

encontrado em menor frequência nas amostras em relação aos coccídios, pode ser 

transmitido para o roedor Holochilus sp. pelas águas contaminadas dos campos alagados. 

Assim, as populações estudadas de Holochilus sp. apresentaram uma alta diversidade e 

prevalência de helmintos e baixa para protozoários. O relato de casos humanos na maioria 

das espécies de helmintos encontradas nas amostras fecais deste roedor demonstra que as 

mesmas apresentam potencial zoonótico, evidenciando a importância da proximidade destes 

hospedeiros com os humanos para a saúde pública. Com isto, ressalta-se a necessidade da 

implementação de medidas de controle para evitar a transmissão de doenças ao homem. 

 

 

Palavras-chave: Baixada Ocidental Maranhense; Esquistossomose; Endoparasitos. 
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A adolescência compreende um complexo processo de maturação que transforma a criança 

em adulto. A puberdade reúne os fenômenos biológicos da adolescência, possibilitando o 

completo crescimento somático e a maturação hormonal que asseguram a capacidade de 

reprodução e de preservação da espécie (COUTINHO, 2011). Ao mesmo tempo em que 

experimentam mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais, vivenciam um 

importante momento para a adoção de novas práticas, comportamentos e ganho de 

autonomia e, também, de exposição às diversas situações que envolvem riscos presentes e 

futuros para a saúde como: tabagismo, consumo de álcool, alimentação inadequada e 

sedentarismo que estão associados ao desenvolvimento da maioria das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT). As DCNT são as principais causas de óbitos no mundo e têm gerado 

elevado número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com alto grau de limitação 

nas atividades de trabalho e de lazer, além de impactos econômicos para as famílias, 

comunidades e a sociedade em geral, agravando as iniquidades e aumentando a pobreza 

(WHO, 2005). Estima-se que o excesso de peso e a obesidade causem 2,8 milhões de mortes 

a cada ano (WHO, 2009). Os riscos de doença cardíaca, acidente vascular encefálico (AVE) 

e diabetes aumentam consistentemente com o aumento de peso. Este trabalho objetivou 

diagnosticar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças não 

transmissíveis entre adolescentes da rede municipal de ensino em Imperatriz, Maranhão. 

Para tanto, foi conduzido um estudo do tipo transversal com alunos do Ensino Fundamental 

em escolas do município de Imperatriz selecionadas pela coordenação do Programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE) da Secretaria Municipal de Educação, distribuídas entre áreas 

centrais e periféricas (bairros). A amostra foi constituída por adolescentes do 6º ao 9º Ano. 

Para o cálculo do tamanho da amostra foi empregado o software raosoft®, de acesso livre. 

Foi calculado um tamanho amostral de 380 alunos, considerado a população de alunos 

matriculados no Ensino Fundamental estimada em 31.402 (IBGE, 2012),  nível de confiança 

de 5% e intervalo de confiança de 95%. Para compensar eventuais perdas aumentou-se a 

amostra em 25%, totalizando uma amostra de 473alunos. Foi elaborado, e aplicado, um 

instrumento de pesquisa padronizado para coleta de informações socioeconômicas, hábitos 

alimentares, comportamentais e prática de exercício físico. Medidas de peso e altura foram 

coletadas para o exame antropométrico e cálculo do IMC. Na verificação do peso utilizou-

se uma balança digital, com capacidade para 180 kg e graduação de 100g. Na mensuração 

da estatura foi utilizada fita métrica com marcações em milímetros, afixada em uma 

superfície plana, em ângulo de 90º com o chão. Os dados coletados foram digitados e 

armazenados em um banco de dados desenvolvido no Excel®. Após a finalização da 
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digitação dos dados, realizou-se a verificação através da conferência aleatória de 40% dos 

questionários digitados para certificação da veracidade do banco de dados. Nos resultados 

são apresentados os valores gerais e % de cada variável pesquisada,  distribuídos por sexo. 

Por se tratar de um estudo epidemiológico foram calculados  a prevalência de desnutrição, 

obesidade, sobrepeso e eutróficos,  Intervalo de Confiança (IC) e o Risco Relativo (RR) para 

expressarem comparações matemática da probabilidade do risco de adoecer entre grupos de 

expostos e não expostos aos fatores de risco para DCNT estudados durante a pesquisa. Dos 

473 entrevistados 55% (N=260) foram do sexo feminino e 45% (N=213) do sexo masculino. 

De acordo com a faixa etária, a maioria encontra-se entre 12 a 14 anos e cursando entre 7º e 

8º Ano do Ensino Fundamental. Variáveis como consumo de alimentos gordurosos foi 

apontado como rotina de 55,3% (N=262) dos escolares, prevalecendo entre 58,2% (N= 124) 

dos meninos. Foi observado que a inatividade física é mais frequente entre as meninas com 

38,1% (N=99) e como hábito sedentário foi observado também que as meninas gastam mais 

tempo com eletrônicos do que os meninos, 32,3% (N=84), em média de 4 horas. A 

experimentação de bebida alcoólica teve maior prevalência entre  adolescentes de 12 – 15 

anos, 18,2% (N=86). Considerando o estado nutricional dos pesquisados (desnutrição, 

sobrepeso, obesidade, eutrófico) a desnutrição foi superior a obesidade com 9,5% (N=45). 

Porém, ao considerar quadros associados de sobrepeso e obesidade (SO) observa-se uma 

prevalência de 13,3% (N=63) (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1: Classificação do estado nutricional segundo percentil de massa corpórea (PIMC), 

por sexo, dos adolescentes matriculados do 6º ao 9º ano, na rede pública municipal de Ensino 

Fundamental em Imperatriz, Maranhão, 2015. 

 GERAL FEMININO MASCULINO 

PIMC N % N % N % 

<5 (Desnutrição) 45 9,5 13 5,0 32 15,0 

5-15 (Eutrófico) 45 9,5 21 8,1 24 11,2 

15-50 (Eutrófico) 154 32,6 87 33,4 67 31,5 

50-85 (Eutrófico) 166 35,1 107 41,1 59 27,7 

85-95 (Sobrepeso) 45 9,5 22 8,5 23 10,8 

>95 (Obesidade) 18 3,8 10 3,9 8 3,8 

Total Geral 473 100,0 260 100,0 213 100,0 

 

 

Na tabela de associação dos fatores de risco para as DCNT, aplicado a obesidade (Tabela 2), 

o risco relativo (RR) encontrado para adolescentes que não evitam ingerir comida gordurosa 

foi de 1,15 com razão de prevalência (RP) 14, 30% e intervalo de confiança (IC) entre 11% 

- 17,6%, outro fator de risco com forte associação entre exposição e o efeito foi a falta de 

pratica de atividades físicas (RP 14,28%, IC 17,6%-10,96%).  
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Tabela 2: Associação entre os adolescentes obesos com os fatores de risco que predispões 

a obesidade na vida adulta, matriculados no 6º ao 9º ano na rede pública municipal de Ensino 

Fundamental em Imperatriz, Maranhão, 2015. 

Comida gordurosa Obesos RP* IC** RR*** 

Evita 29 14,30% 11% - 17,6% 1,15 

Não evita 32 

Familiar obeso     

Tem 25 14,30% 11% - 17,7% 0,85 

Não tem 36 

Não pratica exercício físico    

Não pratica 18 14,28% 17,6% - 10,96% 1,07 

Pratica 43 

*Razão de prevalência; ** Intervalo de Confiança; ***Risco Relativo. 

 

Os resultados encontrados entre os adolescentes da rede municipal de ensino em Imperatriz, 

MA – prevalência de SO, aliados aos outros fatores (cigarro, álcool, drogas ilícitas) além da 

associação de consumo de comidas gordurosas e inatividade física que se revelaram como 

fatores para a obesidade na vida adulta e que tendem para o desenvolvimento de várias 

DCNT, são preocupantes e podem ao longo prazo, além de se multiplicarem, ocasionar 

problemas de saúde pública. Quanto mais cedo os adolescentes adquirirem hábitos de vida 

saudáveis menores as chances do desenvolvimento das DCNT, se os comportamentos de 

riscos para o surgimento das doenças não transmissíveis começam na adolescência 

abordagens e intervenções também devem começar neste período, assim como a realização 

de novas pesquisas para acompanhar o desenvolvimento desses adolescentes e a inclusão de 

pesquisas com os pais quanto aos hábitos alimentares, presença de doenças crônicas e 

obesidade, de forma a favorecer o planejamento de ações de intervenção de saúde nos 

adolescentes. 

 

Palavras-chaves: Adolescentes, Hábitos de vida, Obesidade. 
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As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são infecções adquiridas durante o 

processo de cuidado em uma unidade prestadora de assistência à saúde que não estavam 

presentes na admissão do cliente, e está ligada a higienização das mãos (HM), pois estas 

possuem a capacidade de abrigar microrganismos e transferi-los de uma superfície para a 

outra, por contato direto ou indireto (ROJAS, et.al,2014). As mãos devem ser higienizadas 

nos momentos essenciais e necessários dentro do fluxo de cuidados assistenciais para 

prevenir IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos, e são os profissionais de saúde 

os responsáveis, portanto, por desenvolverem esta prática. A classe da enfermagem é a que 

possui um contato mais direto com os pacientes e necessita, portanto, seguir esses protocolos 

constantemente. Dentre os diversos atributos, sejam individuais e organizacionais, o 

desempenho profissional na prática da higiene das mãos tem relação direta com a motivação 

do profissional, o que pode influenciar suas condutas e tomada de decisões (BRASIL, 2010). 

Embora existam evidências de que a HM corretamente trata-se de uma medida indispensável 

para reduzir a transmissão de microrganismos por meio das mãos, a adesão a esta prática 

permanece baixa. Considerando-se as dificuldades de adesão dos profissionais de saúde à 

esta prática, a OMS propôs cinco momentos para a sua execução: antes e após o contato com 

o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após contato com as superfícies 

próximas ao paciente e após o risco de exposição a fluídos corporais. Entretanto, quando as 

mãos apresentam-se visivelmente sujas, o processo de higienização deve ser realizado com 

água e sabão, obrigatoriamente (GIORDANI, et.al, 2014). Entretanto, as IRAS quando são 

causadas por patógenos multirresistentes, onde alguns podem ser carreados pelas próprias 

mãos dos profissionais de saúde, tornam-se ainda mais sérios. Considerando a importância 

de se conhecer as possibilidades de oferecer cuidados a pacientes em potencial risco de 

infecção ou aos que já tenham desenvolvido esta, a presente pesquisa tem como um de seus 

focos identificar na produção científica nacional a forma como os profissionais de 

enfermagem têm abordado o tema IRAS para estabelecer estratégias de cuidados de 

enfermagem (GIORDANI, et.al, 2014).A pesquisa teve como objetivo,analisar a presença 

de microrganismos nas mãos dos profissionais de enfermagem.A coleta dos espécimes 

clínicos fora realizada nas mãos dos profissionais, com o uso de um swab estéril umedecido 

em caldo infuso de coração e cérebro bovino (BHI) esterilizado. Os swabs foram colocados 

em tubos de ensaio contendo BHI, encaminhados ao laboratório de Microbiologia e as 

amostras incubadas em estufa bacteriológica (BOD) a 37ºC por 24 horas. Nos tubos em que 

houve crescimento bacteriano, realizou-se semeio das amostras nos meios de cultura ágar 

sangue e ágar eosina azul de metileno, pela técnica de esgotamento. As placas com semeios 

foram incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 h. Após este período, as amostras 

sugestivas de bactérias patogênicas foram re-isoladas e identificadas através de testes 

bioquímicos. Coletou-se 96 amostras das mãos dos profissionais de enfermagem em 

diferentes setores do Hospital Municipal. 
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Tabela 1: Microrganismos encontrados nas mãos dos profissionais de enfermagem do 

referido Hospital. 

MICRORGANISMOS N° % 

Bacillus subtilis 20 20,8% 

Sthaphylococus epidermidis 35 36,46% 

Pseudomonas aeruginosa 1 1,04% 

Alcaligina spp. 4 4,17% 

Sthaphylococus aureus 9 9,38% 

Klebsiella spp. 14 14,6% 

Enterobacter spp. 3 3,13% 

Escherichia coli 9 9,38% 

Acinetobacter baumanni 1 1,04% 

TOTAL 96 100% 

 

Conforme observado na Tabela 1, o microrganismo mais prevalente foi o Staphylococus 

epidermidis 35 (36,46%), seguido do Bacillus subtilis 20 (20,8%), Klebsiella spp.14 

(14,6%), Escherichia coli 9 (9,38%), Sthaphylococus aureus 9 (9,38%), Alcaligina spp 4 

(4,17%),Enterobacter spp. 3 (3,13%) Pseudomonas aeruginosa 1 (1,04%), Acinetobacter 

baumannii 1 (1,04%).Embora sabendo que o S. epidermidis seja um microrganismo 

pertencente à microbiota normal do homem,atualmente é freqüente a participação desse 

agente nas IRAS, além dos outros identificados no estudo, refletindo na saúde de clientes 

hospitalizados e se tornando um fator agravante quando tratamos de pacientes 

imunossuprimidos,seja por antibioticoterapia ou outras situações de depleção imunológica. 

Tais microrganismos são os mesmos apontados em pesquisas relacionadas aos principais 

agentes etiológicos envolvidos nas IRAS, a situação torna-se, portanto preocupante, pois não 

há um investimento em treinamentos, maiores informações, protocolos mais elaborados que 

contribuam para uma maior conscientização e adesão dos profissionais.Inúmeros fatores 

podem contribuir significativamente para esses resultados, como a realização incorreta da 

HM, o conhecimento deficiente dos profissionais de saúde quanto a técnica, importância de 

fato, a frequência de higienização antes e após cada procedimento, o uso de produtos 

apropriados, dentre outros citados pelos próprios profissionais.O esperado, é que os 

resultados aqui expostos funcionem como um alerta a referida Instituição, uma vez que os 

esforços não precisam ser muitos para que ocorra uma mudança de realidade. Contudo, 

diante do desafio mundial para a contenção da resistência bacteriana não se deve 

negligenciar nenhuma das possibilidades de disseminação de microrganismos, seja ela no 

contato direto ou indireto com o paciente através das mãos dos profissionais. 

 

Palavras-chave: Mãos; Microrganismos; Enfermagem. 
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Dentre os gastropodas, o gênero Biomphalaria se destaca por sua participação no ciclo da 

esquistossomose. Das dez espécies de moluscos pertencentes ao gênero identificadas no 

Brasil, apenas três são consideradas transmissoras da doença equistossomática: 

Biomphalaria straminea  (Dunker, 1848), Biomphalaria glabrata  (Say, 1818) e 

Biomphalaria tenagophila (Orbigny,1835). O presente projeto de pesquisa visa descrever os 

padrões de distribuição espacial e a sazonalidade das populações de moluscos do gênero 

Biomphalaria, bem como realizar a caracterização morfológica e molecular para 

identificação precisa das espécies existentes nos municípios de São Luis- MA. A coleta de 

moluscos foi realizada em cinco pontos do município de São Luís, referente aos pontos de 

Sá Viana, Jambeiro, Coroadinho, Barreto e Vila Embratel, utilizando o método da Conchada 

de OLIVIER E SCHNEIDERMAN (1956). Todos os pontos de coleta foram 

georreferenciados com auxilio de GPS (Global System Position).  No laboratório os 

caramujos coletados foram analisando levando em consideração a morfologia da concha e 

10% (dez por cento) dos animais foram analisados quanto a morfologia interna 

(presença/ausência da crista renal), segundo descrito em FERNANDEZ et al. (2008). Foram 

realizadas 10 coletas mostrando um total de 2.487  caramujos coletados, onde a grande 

maioria foram identificados como  organismos do gênero Biomphalaria (Fig 1). 

 

  
 

Figura 1: Número de indivíduos coletados por coleta/período; classificação baseada na 

morfologia da concha. 

 

Entre os caramujos do gênero Biomphalaria, houve um maior registro principalmente para 

os indivíduos da espécie B. straminea, coletado em três dos pontos analisados. A figura 2 

apresenta os padrões de sazonalidade encontrados  para cada espécie de caramujo do gênero 

Biomphalaria obtidas em cada coleta. Ambas as espécies mostraram-se com abundância de 

população em ambos os períodos do ano (seco e chuvoso), no entanto, para a população de 
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indivíduos B. glabrata houve um aumento acentuado no mês de janeiro, o que é explicado 

pelo um  grande aumento da  quantidade de indivíduos jovens da espécie (PAZ ,1997; 

TIBIRIÇA, et al., 2006).  

 

 
Figura 2: Frequência de indivíduos de cada espécie de Biomphalaria obtida através da 

técnica morfológica interna- Crista Renal e externa- concha (10% da amostragem total).  

 

O uso das técnicas morfológicas, tanto interna quanto externa, mostrou-se satisfatória para 

cerca de 80% dos indivíduos analisados.  Isso se deve a grande quantidade de indivíduos 

juvenis de B. glabrata que não possuem a crista renal bem definida e podem facilmente 

serem confundidos com indivíduos adultos de B. straminea ou mesmo outra espécie de 

Biomphalaria ainda não registrada para o Maranhão. 

 

 
Figura 3: Frequência de indivíduos de cada espécie de Biomphalaria obtida através da 

técnica morfológica interna- (Crista Renal) e externa (Concha). 

 

Em relação a análise morfológica da concha para todos os indivíduos do gênero 

Biomphalaria, onde os padrões como forma, disposição e diâmetro do orifício, concavidade 

e tamanho são avaliados, cerca de 30% puderam ser identificados como pertencente á 

espécie B. glabrata, 62% a espécie B. straminea e 8%  Biomphalaria sp. A análise 

morfológica confirmou os resultados encontrados para os caramujos da espécie B. glabrata 
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e B. stramínea. Já as espécies que ainda não tinha sido identificadas, foram classificadas 

como pertencentes a espécie B. straminea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Gel de agarose a 1,5% corado com brometo de etílio , mostrando o resultado da 

digestão pela enzima DdeI, entre amostras classificadas como  Biomphalaria glabrata (B.g), 

Bio,phalaria straminea (B.s) e as amostras não identificadas mostrando o mesmo padrão 

de bandas da espécie B. straminea. 

 

 

Palavras-chave: Caramujo, Morfológica, Molecular. 
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ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE CEFALEIA EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO 

EM CAXIAS-MA. 
 

Orientanda: Patrícia Maria Figueiredo CRUZ – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 
Graduanda de Medicina, CESC/UEMA. 
 

Orientadora: Joseneide Teixeira CÂMARA. 
Professora Doutora de Enfermagem, CESC/UEMA  
 

O presente estudo epidemiológico teve como objetivo avaliar a influência da gestação sobre 

o comportamento das cefaleias, através de observações sobre o modo de vida das mulheres 

e sobre o atendimento pré-natal neste país, sendo realizado na Maternidade Carmosina 

Coutinho em Caxias – Maranhão. A pesquisa caracteriza-se por ser um estudo descritivo, 

longitudinal e prospectivo. As informações das gestantes de alto risco foram obtidas através 

de questionários padronizados, além da coleta de dados dos seus respectivos prontuários 

médicos, sendo a amostra composta por todas as gestantes atendidas na Maternidade 

Carmosina Coutinho enquadradas em Pré-Natal de alto risco, compreendidas nos meses de 

agosto/2014 a junho/2015. Foram entrevistadas 118 (88,13%) gestantes atendidas no Pré-

Natal de Alto Risco na Maternidade Carmosina Coutinho, sendo afastadas 14 gestantes do 

estudo, em virtude de não apresentarem cefaleia em caráter anterógrado e nem durante a 

Gestação. Foram discutidos os seguintes itens: menarca, comportamento, qualidade, 

intensidade e localização das cefaleias, sinais e sintomas associados à cefaleia, cefaleia 

anterior à gestação, classificação das cefaleias e o comportamento das cefaleias durante os 

trimestres.Sobre a idade da menarca, a maioria das gestantes apresentou menarca entre 10 e 

13 anos de idade, com média de 12,56 anos, faixa etária condizente com a literatura descrita. 

Com relação ao comportamento das cefaleias durante os trimestres gestacionais e o número 

de gestações e de partos, não houve diferença estatisticamente significativa entre eles, ou 

seja, determinado comportamento da cefaleia nos trimestres gestacionais não predominou 

em certo número de gestação ou parto, diferentemente dos estudos da literatura que mostram, 

em geral, que a melhora da migrânea (comum ou sem aura) é mais pronunciada durante a 

primeira gravidez e, apesar de estar presente na próxima, é menos intensa nas multíparas 

(SJAASTAD, 1984; BOUSSER e MASSIOU, 1993). A qualidade da cefaleia foi avaliada 

em 76 mulheres com cefaleias antes da gestação. O tipo pulsátil ou latejante foi o mais 

frequente (55,26%). Vários estudos na literatura mostram que a intensidade da dor é 

diretamente relacionada ao agravamento das atividades rotineiras. A intensidade que se 

inicia fraca e se torna forte é a mais comum (cerca de 44%) nas 76 mulheres, seguida da 

intensidade fraca (20%) e depois a forte (14%). Diferentemente, nas 28 mulheres com 

cefaleia iniciada na gestação, as intensidades forte (38,9%) seguida da fraca que se torna 

forte (30,55%), foram as mais frequentes. Parece que as cefaleias iniciadas na gestação são 

mais intensas. A localização mais comum das cefaleias, nas 76 grávidas com cefaleia 

anterior à gestação foi a frontal bilateral em 65,79%. Subsequentemente tem-se a localização  

fronto-orbitária bilateral  e a hemicraniana com 10, 53% cada. Destaca-se que a maioria 

apresenta migrânea e que o predomínio é de cefaleias bilaterais e não unilaterais como se 

esperaria na migrânea, já que a unilateralidade é considerada um importante aspecto clínico 

por ser um dos critérios diagnósticos para migrânea. Os sintomas fotofobia, fonofobia, 

náusea, vômito e osmofobia foram analisados isoladamente. Nas 76 mulheres com cefaleia 

antes da gestação 7,89% não apresentavam nenhum sintoma associado à cefaleia. Todo o 

restante apresentou alguma associação de sintomas ou algum isoladamente. Na literatura, 

inúmeros estudos mostram as frequências dos sintomas associados (OLESEN, 1978; 

SANVITO et al., 1996; CAMARDA et al.; 2002). Nas 76 mulheres com cefaleia anterior à 
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gestação, notou-se que 27,63% delas apresentavam cefaleia associada à menstruação, abaixo 

do encontrado em geral na literatura que fica entre 52 e 70% dos casos de migrânea 

(SILBERSTEIN, 1995). Esses 36% do estudo englobam todos os tipos de cefaleias 

encontradas associadas ao fluxo, bem como as cefaleias exclusivamente. Houve, neste 

estudo, a oportunidade de se classificar o trabalho duplamente, utilizando-se a classificação 

de 1988 e a de 2004. A migrânea foi a cefaleia mais comum no grupo de 76 mulheres com 

cefaleia antes da gestação. Conforme a classificação de 1988, o distúrbio migranoso que não 

preenche os critérios acima (migrânea tipo 1.7) foi o mais prevalente, sendo o critério não 

preenchido mais frequente a ausência de fonofobia ou a fotofobia. As mulheres referiam a 

fotofobia ou a fonofobia e não os dois, quando não existia náusea e/ou vômito, como deve 

ocorrer para que os critérios sejam preenchidos adequadamente como migrânea sem aura. A 

análise do comportamento das cefaleias, quanto à melhora, desaparecimento, indiferença e 

piora da cefaleia durante os trimestres gestacionais, mostra que houve um incremento da 

melhora das que existiam anteriormente à gestação, tanto da frequência quanto da 

intensidade. A melhora foi maior do segundo em relação ao primeiro trimestre e do terceiro 

em relação ao segundo trimestre. Em relação à melhora, a mesma ocorreu muito mais em 

decorrência da frequência do que da intensidade. O presente estudo mostrou que, durante o 

1° primeiro trimestre, 49,03% das mulheres apresentaram melhora mais desaparecimento da 

cefaleia; no 2° trimestre, 56,73%; e durante o 3° trimestre, 60,57%. Essas taxas foram 

estatisticamente significativas durante o segundo e o terceiro trimestres e são semelhantes à 

maioria dos estudos. Há a ressalva de que nosso estudo foi de acompanhamento e a maioria 

dos trabalhos existentes na literatura foram retrospectivos. Por meio do teste de McNemar 

foi possível verificar que a taxa de melhora mais desaparecimento da cefaleia aumenta do 1° 

para o 2° trimestre e do 2° para o 3° trimestre; a taxa de piora diminui do 1° para o 2° 

trimestre e do 2° para o 3° trimestre; e a taxa de indiferença (não modificação da dor) diminui 

do 1° para o 2° trimestre e do 2° para o 3° trimestre. Com relação ao tipo de cefaleia, segundo 

os critérios da SIC de 1988: no 1° trimestre, a cefaleia tipo tensional episódica permanece 

sem mudança de comportamento (indiferente); a migrânea com aura típica, a migrânea sem 

aura e a migrânea tipo 1.7 melhoram. Contudo, a cefaleia com maior percentual de piora é a 

migrânea com e sem aura. Durante o 2° trimestre, as mulheres que apresentavam migrânea 

com e sem aura mantêm alto percentual de piora, e também ficaram sem mudança do padrão 

de dor, enquanto a cefaleia tipo tensional episódica aumentou o percentual de 

desaparecimento e melhora em relação ao 1° trimestre, porém ainda ficou indiferente, e a 

migrânea com aura típica foi a que mais melhorou e/ou desapareceu. No 3° trimestre, a 

migrânea com e sem aura manteve ainda o percentual de piora, apesar de pequena queda. A 

migrânea tipo 1.7 ficou melhor e indiferente. Migrânea com aura típica foi a que mais 

melhorou, seguida da migrânea sem aura. Cefaleia tipo tensional episódica ficou indiferente, 

porém também melhorou. Embora a maioria dos estudos mostre a migrânea, poucos, como 

os de RASMUSSEN (1993) relatam outros tipos de cefaleia como a cefaleia tipo tensional, 

que permaneceu indiferente em 67% dos casos. Foi possível observar que: as mulheres 

grávidas que apresentam cefaleia antes da gestação têm desaparecimento ou melhora da dor 

de modo crescente do 1° para o 2° trimestre, e do 2° para o 3° trimestre da gestação; Cefaleia 

menstrual ocorre em aproximadamente um terço das gestantes estudadas; A classificação 

das cefaleias, segundo os critérios diagnósticos da SIC de 1988, mostra, nas mulheres 

estudadas, maior prevalência de migrânea tipo 1.7, seguida da sem aura, e, em terceiro lugar, 

cefaleia do tipo tensional; A classificação das cefaleias nas gestantes com cefaleia anterior à 

gestação, segundo os critérios da SIC de 2004, mostra a provável migrânea sem aura (1.6.1), 

seguida da migrânea sem aura e, em terceiro lugar, a cefaleia do tipo tensional como as mais 

prevalentes; A utilização das duas classificações é semelhante; As características mais 

comuns das cefaleias apresentadas anteriormente à gestação são: caráter pulsátil, intensidade 
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fraca que se torna forte e localização frontal bilateral; O início de cefaleia durante a gestação 

ocorre em número pequeno de mulheres; Cefaleia apresentou caráter familiar de 1º grau em 

metade das gestantes estudadas; Cefaleia secundária à hipertensão arterial e migrânea são os 

tipos mais comuns de cefaleia que ocorreram nas gestantes com cefaleia iniciada na 

gestação. 
 

Palavras-chave: Cefaleia na Gestação. Pré-Natal de Alto Risco. Caxias-MA. 
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DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DE METAIS POTENCIALMENTE TÓXICOS 

NAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO BARRA 

GRANDE (SBHRBG) AFLUENTE DA MARGEM DIREITA DO RIO TOCANTINS, 

IMPERATRIZ-MA. 
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CESI/UEMA. 
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Em sistemas aquáticos, o primeiro processo que ocorre após o aporte de espécies metálicas 

é a partição entre a fase dissolvida e a particulada. Apenas uma pequena fração da totalidade 

dos metais dissolvidos existe na forma livre, ou seja, como cátion hidratado. As frações 

restantes permanecem na forma dissolvida, uma delas associa-se formando complexos 

estáveis com uma grande variedade de ligantes orgânicos e inorgânicos. Contudo, na fase 

dissolvida, as principais substâncias responsáveis pela complexão das espécies metálicas são 

os compostos orgânicos em solução, sobretudo, as substâncias húmicas e ácidos fúlvicos 

(SODRÉ, 2005), substâncias estas que constituem a maior porção de matéria orgânica 

dissolvida em sistemas aquáticos naturais. A outra fração poderá se unir as partículas 

orgânicas e inorgânicas, incluindo substâncias húmicas, microrganismos, tecidos biológicos 

e compostos minerais, por mecanismo de adsorção, precipitação, co-precipitação ou então, 

por assimilação por organismo vivo, ficando, nesse caso, na forma particulado em 

suspensão. As interações de metais com matéria orgânica dissolvida, com o material 

particulado em suspensão ou com sedimentos exercem um papel essencial no controle da 

partição e especiação das espécies metálicas em sistemas aquáticos naturais. O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica e o comportamento do Cu(II), Cr(III), Pb(II) 

Cd(II) e Fe(II) em amostras de águas superficiais e material particulado em suspensão na 

SBHRBG afluentes da margem direita do Rio Tocantins, Imperatriz-MA. Foram 

determinados metais em material particulado em suspensão e em águas superficiais para 

avaliar a distribuição dos metais nos corpos hídricos investigados.As amostragens de água 

foram realizadas nos afluentes e pontos localizados no Rio Barra Grande as amostras foram 

coletadas em garrafas plásticas de 2 L, previamente lavadas no laboratório, e no próprio local 

de amostragem com água dos afluentes e pontos localizados no Rio Barra Grande, e 

preservadas segundo as normas da CETESB. Após a coleta e preservação, parte das amostras 

foram filtradas em membranas 0,45 μm (PARKS et al., 2004; OLIVEIRA, 2006) para 

determinação de metais dissolvido. Os restantes das amostras foram digeridos com uma 

mistura 3:1 de HNO3 e H2O2 em bloco digestor e posteriores determinações de metais. Após 

a filtração, o material particulado (resíduo com membrana) foi seco em estufa 60  5° C, por 

aproximadamente 24 horas e resfriado em dessecador. A concentração de MPS foi obtida 

por diferença entre o peso da membrana a 60  5° C e o peso da membrana com o material 

particulado após a secagem 60  5° C por 24 horas. As membranas com o material 

particulado foram digeridas com uma mistura 3:1 de HNO3 e HCl concentrado em banho de 

areia a 150  1° C. Após a digestão o material digerido foi filtrado em papel de filtro 

qualitativo e o filtrado foi avolumado com água deionizada. As determinações dos metais 

foram feitas por espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS), com corretor de 
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fundo com lâmpada de deutério. Nos afluentes o ferro e o cromo foram as espécies metálicas 

que apresentaram maior concentração, tanto na fase dissolvida como na fase total. Em termos 

gerais, o chumbo foi o que apresentou menor concentração, tanto nos afluentes como nos 

pontos no Barra Grande. Pode-se inferir que das espécies metálicas dissolvidas, o crômio foi 

o único metal que acumulou na Foz, para as espécies metálicas totais foram cobre e o ferro 

que acumularam na Foz, sendo assim, pode-se deduzir que as outras espécies metálicas 

investigadas estão sedimentando. As concentrações obtidas para as espécies metálica no 

MPS, possivelmente estão tendo influênciado pH da água nos afluentes, uma vez que os 

mesmos encontram-se numa faixa que favorece a precipitação de metais em ambientes 

aquáticos devido a interação das espécies metálicas com o material coloidal e/ou interações 

com partícula ressuspendida dos sedimentos.Embora algumas concentrações possam estar 

relacionadas ao ambiente geológico da Microbacia Bacia da Hidrográfica Rio Barra Grande 

as altas concentrações para Cu(II), Cr(II) indicam a influência antrópica na bacia do Rio 

Barra Grande.As concentrações dos metais dissolvidos foram extremamente variáveis e não 

foram observados padrões de distribuição e comportamento. Esses resultados indicam a 

grande instabilidade do sistema, ausência de fontes poluentes pontuais e a necessidade de 

estudos mais amplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentração de metais dissolvido (µg L´-1), metais totais (µg L-1) e em material 

particulado(µg g-1) nos períodos amostrados no Córrego Cinzal e Córrego Cachimbeiro 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura2. Concentração de metais dissolvido (µg L´-1), metais totais (µg L-1) e em material 

particulado(µg g-1) nos períodos amostrados no Córrego Marajuba e Córrego Lagoa Cercada. 
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Figura 3. Concentração de metais dissolvido (µg L´-1), metais totais (µg L-1) e em material 

particulado(µg g-1) nos períodos amostrados na BR-010 e Estrada do Arroz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.Concentração de metais dissolvido (µg L´-1), metais totais (µg L-1) e em material 

particulado(µg g-1) nos períodos amostradosnos pontos localizados no Rio Barra Grande. 
 

Palavras-chave: Águas superficiais, MPS, Metais dissolvidos. 
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Annona tomentosa R. E. Fr. (araticum bravo), planta nativa dos cerrados brasileiros e sua 

distribuição é descontínua, aparecendo nos campos abertos, no cerrado de árvores arbustivas 

e no cerradão, onde a vegetação é mais densa, ocorrendo desde Goiás, Tocantins e Maranhão 

até o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul (SILVA, 2005). Araticum bravo é uma 

árvore com altura de 1 a 2 metros, ramificado desde o solo, formando moitas ou touceiras 

com caule de 60 cm a 80 cm de diâmetro. As raízes têm xilopódio (grossa como cenoura) 

que armazena água e nutrientes. As flores de ambas as espécies são isoladas, axilares (entre 

folhas e galhos), medindo 2 a 3,5 cm de comprimento, com 3 sépalas externas livre e 

carnosas e 3 pétalas internamente com cor creme-amareladas e menos carnosa, (MASS., et 

al.; 2010). Diversas pesquisas de porte nacional e internacional sobre propriedade 

antioxidante de vegetais foram realizadas nos últimos 20 anos em decorrência da busca de 

um estilo de vida mais saudável e da constatação de que certos alimentos apresentam 

substâncias biologicamente ativas que trazem benefícios à saúde ou efeitos fisiológicos 

desejáveis (PARK et al., 1997). Neste contexto, os vegetais que apresentam propriedade 

antioxidante integram o grupo destas substâncias, denominadas funcionais, por estarem 

potencialmente envolvidas na redução do risco de doenças (KROON; WILLIAMSON, 

1999). Diante disso, levando-se em consideração a busca de substâncias antioxidantes, como 

também a necessidade de estudos científicos com a espécie em estudo que por sua vez 

apresenta poucos estudos na literatura. A presente pesquisa objetivou, contribuir com dados 

sobre a análise antioxidante das folhas da Annona tomentosa R. E. Fr utilizando o método 

DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazila). A coleta do material botânico para fazer as análises 

pertinentes, foi coletado na Área de Proteção Ambiental, localizada no Itaqui Bacanga. Após 

o procedimento de coleta, as amostras foram postas a secar a temperatura ambiente, 

posteriormente realizou-se o processo de trituração, utilizando-se o moinho elétrico Tecnal 

de facas, modelo TE–340. Em seguida o pó foi pesado (100g) e depositado erlenmeyer com 

adição de 300 mL da solução hidroalcoólica a 70%. Depois da mistura, fez-se a filtração 

simples por três vezes, obtendo-se ao final 162 mL de extrato bruto de coloração verde 

escura.  As etapas do preparo do extrato estão presentes na figura 1. 
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Figura 1: Preparação do Extrato bruto. 
Fonte: Própria Autora (2014). 

 

Após o procedimento de extração, determinou-se o rendimento de massa, através do peso 

seco do extrato. Retirou-se três alíquotas de 1mL do extrato bruto e transferiu-se para três 

frascos de vidro de massa determinada. Utilizou-se corrente de ar quente (secador de cabelo) 

e estufa à 100ºC a fim de garantir a evaporação total do solvente contido nos frascos. Através 

da diferença entre as duas massas (vidro com amostra e vidro vazio), calculou-se a média 

aritmética, e determinou-se o peso seco cujo valor foi de 0,0629g/mL, com um total de massa 

do extrato bruto de 10,19 g e rendimento de 10,19%. A partir do extrato bruto das folhas da 

Annona tomentosa R. E. Fr determinou-se a presença de alcaloides por Cromatografia em 

Camada Delgada Comparativa, segundo a metodologia de Stahl (1969). Preparada com sílica 

gel 60G (30g) adicionadas a 70mL de água deionizada e espalhada em camada de 0,5mm de 

espessura em placa de vidro. As placas depois de secas, foram ativadas em estufa a 110 0C 

durante uma hora. A atividade antioxidante foi determinada de acordo com a metodologia 

de MENSOR et al. (2001), sendo feita algumas adaptações. Preparou-se uma solução de 

DPPH à 20 µg em etanol, no qual misturaram-se a solução da  amostra em análise. 

Soluções estoques foram preparadas a partir de 200 µL do extrato hidroalcoólico do araticum 

bravo em 10 mL de etanol. Em seguida, foram feitas diluições das soluções dos extratos 

etanólicos com os seguintes volumes 10, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 µL. Em todos os 

respectivos volumes da amostra foram adicionados 3,9 mL de DPPH, completando em 

etanol até o volume final de 50 mL. Após 20 minutos de reação, as absorbâncias das soluções 

foram medidas em espectrofotômetro UV-Visível (Thermo Fisher Scientific, Modelo 

Evolution 60 S) no comprimento de onda 517 nm (DIAS, 2009). Diante dos procedimentos 

experimentais realizados, a partir do cálculo do peso seco conseguiu-se determinar a massa 

total da amostra que apresentou um rendimento de 10,19 %. E a partir da Cromatografia em 

camada Delgada Comparativa foi possível determinar a confirmação de alcaloide, utilizando 

como revelador Dragendorff, como mostra a figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrato bruto 

*CCDC, utilizando-se como sistema de eluente 
DCM: Hex (1:1) revelado com vapores de iodo, 
apresentando Rf = 0,34. 

Cálculo para determinar a razão do fluxo:          

Rf= dn/ds 

dn= (d) deslocamento da mancha e (n) é o número da 
posição; 
ds= distância percorrida a partir do ponto de aplicação da 
amostra; 
Rf= razão de fluxo. 

 
Figura 2: Placa cromatográfica. 
Fonte: Própria Autora (2014). 
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Os resultados da avaliação quantitativa da atividade antioxidantedo extrato etanólico da 

Annona tomentosa R. E. Fr., nas concentrações de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 (µg/mL), 

dentro do intervalo de tempo de vinte minutos para cada reação, estão presentes na figura 3. 

Diante dos dados adquiridos, observou-se que todas as concentrações do extrato 

apresentaram uma cinética rápida, atingindo praticamente o máximo de consumo de DPPH. 
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Figura 3: Cinética da reação de consumo do radical livre DPPH (Absorbância 517nm em 

função do tempo da reação). 
Fonte: Própria autora (2015). 

 

De acordo com as condições experimentais pode-se concluir que: Através da Cromatografia 

em camada delgada comparativa foi possível perceber a presença de alcaloides nas folhas da 

espécie Annona tomentosa R. E. Fr. O extrato etanólico do extrato das folhas do araticum 

bravo possui composto bioativo que apresenta uma potente ação antioxidante, pois exibiu a 

maior atividade antioxidante e a mais elevada capacidade de sequestrar o radical DPPH. 

Com base em decorrências experimentais, obtidas a partir das análises realizadas, a pesquisa 

conseguiu corroborar com dados sobre a atividade antioxidante das folhas da Annona 

tomentosa R. E. Fr, podendo assim contribuir para futuros estudos. Visto que, torna-se 

significante a investigação científica sobre a espécie em estudo, haja vista que existem 

poucos relatos na literatura sobre as propriedades antioxidantes da espécie. 

 

Palavras-chave: Produtos naturais; Annona tomentosa R. F. Fr.; Antioxidante. 
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GRUPOS FINITOS DE PERMUTAÇÕES APLICADOS A TEORIA DA 

CODIFICAÇÃO. 

 

Orientando: André Luís Martins TRINDADE – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Matemática Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: João Coelho Silva FILHO. 

Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Informática – CECEN/UEMA. 

 

A pesquisa foi realizada sobre os grupos de permutação para utilização na construção dos 

códigos lineares de bloco e dos códigos convolucionais. A proposta é construir códigos 

ótimos com melhor desempenho de ganho de codificação e menor energia entre as 

constelações de sinais mapeados pelos grupos. Os códigos convolucinais escolhidos são 

códigos ótimos de memória unitária, com pequena complexidade para que fosse possível 

compreender o comportamento do cripto-sistema quanto a sua vulnerabilidade, buscando 

transformações que fossem capazes de diminuir consideravelmente a capacidade de correção 

de erros. Na construção dos códigos, utilizam-se as Matrizes de Hadamard Binárias de ordem 

n representando os elementos do grupo de permutação considerado que geraram as matrizes 

de transformações dos códigos. As representações matriciais dos elementos do grupo de 

permutação foram aplicadas como transformações armadilha aos códigos convolucionais 

ótimos de memória unitária com taxas r = 2/3, r = 2/4 e r = 3/4. Seja uma transformação 

linear de ∅ = (𝐺) a matriz geradora dada por 

 

 

∅(𝐺) = (

∅(𝐺1)∅(𝐺2)…∅(𝐺0)

∅(𝐺0)∅(𝐺1)…∅(𝐺𝑛−1)∅(𝐺𝑛)
………
………

). 

 
O código C’, é gerado pela matriz ∅ = (𝐺) e o procedimento adotado foi aplicar as 

transformações armadilha nas submatrizes, onde, 
 

 

𝐺0
′ = 𝐴𝐺0𝐵 e  𝐺1

′ = 𝐴𝐺1𝐵 
 

Matrizes de transformações Armadilhas utilizadas no processo de obtenção dos códigos: 

 

𝐴1 = [
10
01

]     𝐴2 = [
01
10

]    
𝐴3 = [

11
01

]    𝐴4 = [
10
11

] 

 
Ao efetuarmos as transformações sobre as submatrizes geradoras dos códigos considerados. 

Observa-se que não houve mudança alguma no 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒dos códigos e que suas características 

foram preservadas. Isso ocorre porque os códigos obtidos são equivalentes ao código 

original. Com o intuito de resolver o problema de obter códigos, passamos a aplicar a função 

armadilha na matriz geradora G, dada por 
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𝐺 = [𝐺0: 𝐺1] 
 

Assim, 𝐺′ = 𝐴 ∗ 𝐺 ∗ 𝐵, onde A e B são as transformações armadilha de ordem k x k (onde k 

= número de entradas) e (m+1) n x (m+1) n (m = memórias e n = números de saídas). Os 

trabalhos foram sobre os códigos convolucionais de pequena complexidade, para que fosse 

possível observar melhor o comportamento do sistema, quanto ao seu desempenho e 

vulnerabilidade. As transformações armadilha apresentada , são obtidas pelo produto de uma 

matriz A de uma transformação, uma ∅ = (𝐺), geradora do código convulocional C0(n; k; 

m) com k entradas e m memórias equivalentes ao código C, e uma matriz de Hadamard 

binária de ordem n, que na verdade é uma representação do elemento do grupo de 

permutação considerado,  representado acima por B. Para o procedimento utilizamos 

software C++ para que esse processo de transformação armadilha fosse melhor analisado. 

Diante dos resultados obtidos, observou que a distância livre entre as constelações de sinais 

permaneceu a mesma, no entanto, encontramos transformações armadilhas capazes de 

diminuir a correção dos erros dos códigos gerados nesse processo, obtendo códigos capazes 

de detectar erros. Mas, em alguns casos, foram produzidos códigos catastróficos e códigos 

de memória parcial. O processo de otimização e construção de códigos apresentados, 

utilizam as transformações armadilha A e permutações associadas as transformações 

armadilha B. Além das submatrizes geradoras do código convolucional denotadas por 𝐺0
′  e 

𝐺1
′  e a distância livre gerada no processo da construção de novos códigos. Concluindo que as 

transformações armadilha A, não interfer em muitos casos no 𝑑𝑓𝑟𝑒𝑒dos códigos gerados, mas, 

tem a finalidade de permutar as linhas das submatrizes 𝐺0
′  e 𝐺1

′.  Em muitos casos as 

transformações armadilha de permutação não satisfazem aos critérios necessários para o 

modelo criptográfico apresentado. É necessário explorar mais intensivamente esse trabalho 

para que mais contribuições possam ser alcançadas. 
 

Palavras-chave: Grupos de Permutações. Códigos Convolucionais. Matriz de Hadamard. 
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CÁLCULO DE INTEGRAIS IMPRÓPRIAS USANDO RESÍDUOS 

QUATERNIÔNICOS. 
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Os números quaterniônicos consistem em uma generalização dos números complexos e tem 

como precursor William Rowan Hamilton (1805-1865) que formulou a teoria em questão 

com o objetivo de resolver problemas físicos. No entanto, a teoria não foi suficiente para a 

resolução imediata de certos problemas, e posteriormente surge a Análise Vetorial 

introduzida por Josiah Willard Gibbs (1839-1903) e o Cálculo Vetorial introduzido por 

Oliver Heaviside (1850-1925), que foram fundamentais para a estruturação matemática de 

teorias da época como o Eletromagnetismo de James Clerk Maxwell, fazendo com que os 

quatérnios não fossem mais utilizados na resolução de certos problemas. Posteriormente, 

surge a Análise Quaterniônica com o escopo de estudar a derivação e integração 

quaterniônica. A derivação e integração quaterniônica bem como suas consequências foram 

de fundamental importância para a “volta” dos quatérnios aos campos de aplicação à física 

e à engenharia. O projeto executado teve o objetivo de mostrar novos resultados para a teoria 

em questão e aplicá-los. Cabe citar, que foi implementada a fórmula do cálculo dos resíduos 

além de uma fórmula “fechada” para o cálculo de integrais quaterniônicas. Assim, a 

possibilidade de aplicação destes resultados foi fundamental na resolução de problemas 

clássicos como o caso em que um objeto é “levantado” até uma altura h superfície da terra. 

O trabalho realizado pela força dada pela lei  F=k/d2, onde d é a distância no espaço de três 

dimensões e o trabalho realizado é dado pela integral imprópria (de a até infinito) cujo 

limitante inferior é a que representa o raio da terra (uma vez que o ponto está situado na 

superfície da terra). A solução comentada acima além de simples é o ponto de partida para a 

resolução de problemas mais específicos da física e da engenharia. Objetivando mostrar a 

aplicabilidade da teoria no que concerne os objetivos do projeto, segue que o problema acima 

formulado de modo diferente, isto é, considerando uma força dada da forma acima e 

estudando o trabalho realizado para mover a partir do chão até uma distância qualquer uma 

estrutura, o problema também foi aplicado à engenharia, escopo do projeto executado. Por 

fim, as conclusões sobre as teorias estudadas e as pesquisas executadas neste projeto alguns 

resultados devem ser destacados: 

1) A determinação da fórmula do resíduo quaterniônico; 

2) A implementação da fórmula dos resíduos no cálculo de integrais impróprias de funções 

de duas até quatro variáveis; 

3) Aplicação física no cálculo facilitado do trabalho quando considerada a distância d onde 

d é a distância no espaço de três dimensões; 

4) O cálculo do trabalho para mover estruturas na mesma configuração do item anterior; 

5) Fundamentação matemática para resolução de novos problemas físicos; 

6) Consolidação de analogias entre a análise complexa clássica e a análise quaterniônica; 

7) Finalização de um trabalho em forma de artigo com alguns resultados determinados. 
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AMBIENTAL APLICADOS AO PLANEJAMENTO DE HABITAÇÕES EM ÁREAS 

DE RISCO. 
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O risco entendido como probabilidade de danos e perdas futuras, sendo uma combinação 

entre ameaças (naturais ou antrópicas), vulnerabilidade (propensão de perda ou dano) e 

exposição ao dano segundo Lavell (1996), configura as áreas de risco como áreas suscetíveis 

à ocorrência de eventos perigosos que precisam ser reduzidos e controlados. Segundo dados 

da Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 75% da população mundial se encontra 

em situação de risco de desastre provocados por fenômenos naturais. Tais fenômenos são 

ainda intensificados por ações humanas como o mau uso do solo, ocupação desordenada, 

desmatamento, entre outros. Para tanto, torna-se necessário antecipar as consequências e 

efeitos dos mesmos, assim como as ameaças, de forma a contê-los proporcionando um 

planejamento do habitar de maneira segura nessas áreas consideradas de risco. E para que 

isso ocorra, como objetivo geral desse trabalho, apresenta-se a bioarquitetura através de 

modelos projetuais alternativos de mínimo impacto ambiental, mostrando-a como alternativa 

moldável à realidade contemporânea e sensível aos riscos de forma a aplicar técnicas 

ecológicas, econômicas e, sobretudo, voltadas ao social, para a elaboração de projetos que 

contribuem para a redução dos impactos ambientais utilizando-se dos recursos locais na 

construção de comunidades sustentáveis. Pelo desenvolvimento desta pesquisa mista, 

realizada entre Agosto de 2014 a Julho de 2015, os dados foram coletados a partir do 

embasamento teórico com autores que abordam sobre o temática, pesquisas de campo com 

entrevistas em órgãos competentes, análises de soluções adotadas e proposições de técnicas 

para as áreas de risco ludovicenses a partir do estudo de referenciais projetuais. Segundo 

dados da Defesa Civil Municipal, a cidade de São Luís possui 60 áreas de risco que são 

classificadas quanto aos riscos distintos: desabamento (como exemplo casarões no Centro 

Histórico), deslizamento (áreas ocupadas em encostas) e alagamento (áreas próximas à 

córregos que anteriormente eram rios). E por esses dados obtidos, desenvolvemos cartas 

temáticas com a espacialização das áreas de risco de São Luís, entendendo que essa 

visualização geográfica e espacial nos leva a compreendermos as dimensões dos riscos 

iminentes nessas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 01– Desabamento: Casarão 

no Centro Histórico de São Luís 

Fonte: Defesa Civil Municipal 

Figura 02 – Deslizamento: Área de 

Encosta no Coroadinho  

Fonte: Defesa Civil Municipal 

Figura 03 – Alagamento: Áreas 

inundáveis no Bacanga  

Fonte: Defesa Civil Municipal 
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Com base nesta realidade, é necessária uma atuação de iniciativa pública e/ou privada, 

propiciando às famílias que moram em áreas de risco condições de "conviver com os riscos, 

em segurança". Deste modo, pela análise do mapeamento das áreas de risco de São Luís, 

analisamos soluções para as áreas de deslizamento (encostas) e áreas de alagamento, 

entendendo que para os casos de desmoronamento, que acontecem principalmente em 

casarões do Centro Histórico da nossa cidade, é necessário um estudo aprofundado das 

causas de enfraquecimento das estruturas das edificações, aptidão confiada à Engenharia 

Civil. O risco de alagamento na cidade de São Luís, reflete os sistemas inadequados de 

drenagem onde a grande quantidade de resíduos lançados nas ruas são depositados no fundo 

das galerias, diminuindo a capacidade de vazão e dificultando o fluxo de água até as bacias. 

Somados a isto, os dispositivos de drenagem não suportam o volume das águas das chuvas 

por serem rasos e por não terem a manutenção devida, e o crescimento inadequado que 

acarreta grandes devastações, potencializa ainda mais o problema de escoamento das águas. 

Para tanto, soluções como a Casa Lift, em Bangladesh, que flutua com o aumento do nível 

da água por meio uma base oca de ferro-cimento e uma fundação de bambu preenchida com 

garrafas plásticas vazias, configura-se como alternativa de caráter sustentável que pode ser 

adaptada às diferentes áreas sujeitas ao risco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Mapeamento de risco. 
Fonte: Produção da autora a partir  

Google Maps, 2015  
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Figura 05: Casa Lift, Bangladesh. 
Fonte: Archdaily 
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Pelo relevo acidentado com solos de fácil erosão, pelo constante surgimento de ocupações 

espontâneas e mau uso dessas áreas, os deslizamentos de terra se tornam realidade 

preocupante na cidade de São Luís. Entendido como um fenômeno provocado pelo 

escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e/ou material de 

construção ao longo de terrenos inclinados, os deslizamentos são estimulados pelas fortes 

chuvas que ao escoarem e infiltrarem no solo, desestabilizam suas camadas e se confrontam 

com rochas impermeáveis que impedem a passagem de água, sendo esta assim acumulada 

gerando a saturação do solo e o rompimento deste. E deste modo, soluções como a da Casa 

Volante de Uruguaiana e da Casa Borboleta da Tailândia, são alternativas modulares e 

resilientes, que utilizam como matéria prima, materiais do próprio lugar da intervenção e 

que podem ser implantadas em áreas de encostas por adaptarem-se facilmente ao terreno de 

implantação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Áreas de Risco, Bioarquitetura, Técnicas Sustentáveis. 
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ESTRUTURAS SIGNIFICANTES E ATIVAS DA PAISAGEM INSULAR DO 

NORTE DA ILHA DE SÃO LUÍS: ANÁLISE DAS POTENCIALIDADES DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO. 

 

Orientanda: Isadora de Jesus Pachêco CUTRIM – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Barbara Irene Wasinski PRADO. 

Profª Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

A Ilha de São Luís tem muitas áreas que merecem proteção definitiva no perímetro urbano, 

como preconizam as Leis Federais n° 12.651/12, a chamada “Lei Florestal” e a nº 

12.727/2012 que a complementa, e a nº 4738/06 que define as atribuições Paisagísticas das 

Áreas, Além da Legislação Municipal De São Luís, Lei de Zoneamento, parcelamento, uso e 

ocupação do solo no município de São Luís. As Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

são definidas como faixas de preservação em razão do relevo, das águas e do solo, 

estabelecidas em topos e encostas de morros, em margens de cursos d’água, nascentes, áreas 

destinadas à manutenção da qualidade do solo e das águas e também para funcionarem como 

“corredores de fauna” (MAGALHÃES e FERREIRA, 2010). A paisagem da região do norte 

da Ilha de São Luís no Maranhão compreende as Bacias do Rio Anil, Rio Calhau, Rio 

Pimenta, Rio Claro, Rio Jaguarema e as chamadas Bacias Litorâneas, todas oficialmente 

incluídas na Bacia Praias. Ela apresenta um valor ambiental significativo, que se repete em 

quase toda a faixa do litoral. No entanto, o crescimento urbano acelerado na cidade de São 

Luís (MA) tem interferido diretamente nos recursos naturais com a eliminação ou 

desintegração das áreas remanescentes de vegetação, desfigurando tais áreas e impactando 

no aumento da fragilidade dos solos e na qualidade ambiental.  Apesar da questão urbana e 

ambiental da cidade ser fundamental para o desenvolvimento urbano, é ainda pequena a 

preocupação dos profissionais da arquitetura e do urbanismo para uma mudança do 

paradigma “crescimento é desenvolvimento”. Este trabalho objetivou a contextualização 

das potencialidades do uso e ocupação do solo da região norte da Ilha de São Luís, , a 

partir da delimitação das bacias e sub-bacias buscando-se a compreensão dos seus 

sistemas de rio e de mar. Para tanto, foram realizados percursos de vivencia nessa paisagem 

com registro dos seus elementos estruturadores significativos, como os ecossistemas 

identificados, os usos e ocupações do solo urbano, as áreas de riscos para o assentamento 

humano, os conflitos entre a paisagem e os usos. A pesquisa bibliográfica e documental 

fundamentou os conhecimentos sobre a hidrografia como unidade de estudo paisagístico, 

áreas de transição de ecossistemas e as feições praias, áreas destinadas à preservação 

permanente como topos, encostas e fundos de vale, e possibilitou compreender como seria a 

paisagem descrita na legislação. Da mesma forma como a síntese da Análise Morfológica 

da Paisagem, método utilizado,  poderia ser representada graficamente nas cartas temáticas. 

As cartas temáticas são representações com o objetivo de informar, ou apoiar atividades, de 

caráter especializado. Tais cartas foram geradas a partir de análises do levantamento de 

campo e de dados coletados nas pesquisa bibliográfica, sendo desenvolvidos para 

diagnóstico, inicialmente, e para proposição posteriormente. As cartas temáticas de 

diagnóstico partiram da base cartográfica: Bacias do Norte da Ilha de São Luís e APPS das 

Bacias do Norte da Ilha de São Luís que vem sendo elaboradas pelos alunos da Disciplina 

Planejamento da Paisagem, desde 2012, sob orientação da profa. Dra. Barbara Irene 

Wasinski Prado que coordena o projeto de pesquisa ESTRUTURAS SIGNIFICANTES E 

ATIVAS DA PAISAGEM INSULAR DO NORTE DA ILHA DE SÃO LUÍS, com apoio 

da FAPEMA e desenvolvido  no Laboratório da Paisagem e Ambiente LAPA-CAU-UEMA. 
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A revisão da Carta Bacias do Norte da Ilha de São Luís foi elaborada conjuntamente pelos 

bolsistas CNPQ, FAPEMA e UEMA do segundo semestre de 2014 e pelos colaboradores do 

LAPA: Professora MSc. Mariana Valporto e a Bolsista CSF Sara Moreira. Desta base 

desenvolveram-se aqui as cartas temáticas diagnósticas com as delimitações das bacias 

hidrográficas e sub-bacias. Após, as cartas temáticas de APPS contendo ecossistemas, 

feições praias, topos, encostas, fundo de vale, margem de águas e sistemas marinho e fluvial. 

A carta temática com mapeamento das áreas de risco de assentamento humano e a carta 

temática com zoneamento legal aplicado sobre as bacias. As cartas propositivas seguem com 

as indicações de potencialidades de Usos e Ocupações Potenciais dos solos nas Bacias do 

Norte.  

 
 

  

Figura 1: Análise do Zoneamento, Áreas de Preservação Ambiental e Espaços Livres da 

bacia do rio Claro do litoral Norte da Ilha de São Luís. 
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Observou-se preliminarmente, que na região norte da ilha, vários tipos de ocupação urbana 

regular e irregular ocorrem nas faixas de vegetação que deveriam proteger cursos d’água e 

nascentes, e que abrangem a nossa área de estudo, e que convém ser um potencial de uso 

sustentável. Ocupações urbanas construídas sobre estas áreas de proteção são corriqueiras 

na Ilha, e a irregularidade nelas ocorre desde as pequenas construções de casas de madeiras 

erguidas, sem qualquer autorização aos grandes empreendimentos construídos com 

autorização do Município, com Alvarás de Construção e Habite-se concedidos. As 

sobreposições de imagens de satélite ao dos mapeamentos das áreas de proteção na costa 

norte da Ilha demonstram que as APPs não tem sido devidamente resguardadas pelo 

município em cumprimento às leis federais. Nesta circunstância, enquanto o diagnóstico dos 

impactos ambientais em APPs, pode vir a contribuir para “uma política efetiva de 

recuperação e preservação das matas ciliares ao longo dos cursos d’água” (GIAMPIETRO 

et al, 2004), entendeu-se que a análise da paisagem pode contribuir para identificar as 

incoerências do uso e ocupação do solo, como a ocupação de APPs, indicando novos 

caminhos para o planejamento urbano. Dentro de todas as bacias estudadas, percebemos que 

em todas, ainda há espaços livres. Na bacia do Rio Anil, uma grande área do ecossistema de 

mangue é passível de grandes impactos em face da urbanização, que deve ser monitorada e 

ter o desenvolvimento de projetos que minimizem a interferência ambiental, com usos 

sustentáveis devido a usos irregulares sobre o mangue. Nas bacias mais próximas à orla 

costeira, Bacias do Rio Calhau, Pimenta, Claro e Jaguarema, apresentam cenário diferente, 

com a alta concentração de habitação multifamiliar do tipo vertical e horizontal, mas ainda 

conta com grande biodiversidade. Entretanto, por estarem próximas a dunas, encostas e 

praias são potencialmente vulneráveis aos impactos ambientais que podem agravar a 

situação dessas bacias. 

 

Palavras-chave: Ilha de São Luís, Paisagem, Uso e Ocupação do Solo. 
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LEGISLAÇÃO URBANÍSTÍCA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL, INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS NO MARANHÃO: QUADRO ATUAL DA GESTÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO NAS CIDADES DA MESORREGIÃO LESTE 

MARANHENSE. 

 

Orientanda: Jacilmara Santos MELO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Carlos Frederico Lago BURNETT. 

Prof. Dr. Curso de Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Esta pesquisa faz parte do projeto Planejamento e Gestão Urbana no Maranhão: o poder 

executivo municipal e o gerenciamento territorial das cidades maranhenses no século 

XX e objetiva identificar, nos municípios selecionados da Mesorregião Leste do estado do 

Maranhão, com distintos perfis socioeconômicos e variados índices populacionais, a 

existência de legislação urbanística de gestão e controle do solo urbano, de mecanismos de 

participação social, indicadores de IDH e de investimentos públicos e privados que 

influenciam o desenvolvimento urbano. Com a descentralização política ocasionada pela 

Constituição de 1988, os municípios ganharam autonomia política, administrativa e 

financeira. Com isso, algumas competências foram atribuídas aos municípios, que segundo 

a Constituição de 1988, os gestores municipais passaram a legislar sobre os assuntos de 

interesse local; a instituir e arrecadar tributos de sua competência; promover, no que couber, 

o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. Assim, foram criados novos municípios, tanto 

a nível nacional como local, contribuindo para aumento das desigualdades sócio-espaciais 

no estado. O Estatuto das Cidades de 2001, atribuíram novas diretrizes aos municípios sendo 

elas a elaboração do Plano Diretor e a inserção da Gestão Democrática. Apesar destas 

atribuições, as cidades foram crescendo e se desenvolvendo de forma desigual, apresentando 

dificuldades quanto à noção e ao entendimento de planejamento e gestão urbana. Segundo 

SOUZA (2008), o planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou 

minimizar os problemas e ampliar as margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao 

menos em parte, das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Para 

cumprimento dos objetivos do projeto, realizou-se visita aos municípios selecionados a fim 

de conhecer a realidade local e realizar a aplicação dos questionários com os gestores 

municipais responsáveis pela gestão do solo. A definição e seleção dos municípios da 

amostra, 9 municípios do total de 44 da Mesorregião, foi feita através de pesquisas 

bibliográficas para realização de levantamentos como: População Urbana e Rural, Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IDM), Produto Interno Bruto (PIB), Investimentos Públicos e 

Privados entre outros. Nesta seleção, os municípios escolhidos - Afonso Cunha, Caxias, 

Capinzal do Norte, Chapadinha, Mata Roma, Mirador, Santa Quitéria do Maranhão, 

Sucupira do Riachão e Timon - possuem diferentes faixas populacionais e perfil 

socioeconômico distintos. A elaboração dos cinco questionários a serem aplicados foram 

resultados de discussões entre os pesquisadores e o orientador, com base na fundamentação 

teórica realizada. Para seleção das secretarias visitadas, o foco foi a atuação na área de 

planejamento e gestão do solo urbana, selecionando as Secretarias de Obras e Infraestrutura, 

Meio Ambiente e Planejamento. Os resultados obtidos foram tabulados e deverão constituir 

um Banco de Dados, alimentado com as informações estatísticas resultantes da pesquisa.  O 

desenvolvimento e a sistematização dos resultados da pesquisa possibilitou verificar que a 

gestão feita nos municípios da mesorregião leste maranhense apresenta deficiências, tais 

como: capacitação de gestores e técnicos; legislações urbanísticas inexistentes ou 
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ineficientes; espaço físico; a Participação Social e outros. Estas deficiências impactam 

diretamente sobre o espaço urbano, uma vez que estas secretarias são as responsáveis pela 

organização/ordenamento do mesmo. 

 

 
Figura 10: Mapa da Mesorregião Leste Maranhense. 

Fonte: LATESE, 2015. 

 

Dentre os problemas mais graves identificados podemos citar: a capacitação técnica, pois a 

maioria dos técnicos não estão capacitados para desenvolvimento das atividades; a estrutura 

funcional, sem divisões de setores para o desenvolvimento das atividades técnicas e o espaço 

físico dos órgãos, em muitos casos diminutos e sem recursos tecnológicos. Entre as 

atividades praticadas, destacam-se a análise/aprovação, fiscalização, elaboração de projetos 

e execução de obras. Para o exercício de suas atividades, as legislações urbanísticas de gestão 

do solo mais utilizadas e vigentes são o Código de Obras, presente em 77,77% dos 

municípios da amostra, a Lei de Preservação Ambiental, em 66,66% e a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, em 44,44%. Outras legislações não são utilizadas com frequência, e 

mesmo o Plano Diretor, obrigatório em 5 municípios da amostra é vigente somente em 3 

municípios. 

 

 
 

Figura 2: Gráfico da Legislação Urbanística mais utilizada na Gestão. 

Fonte: LATESE, 2015 

 

Quanto à capacitação técnica, os gestores municipais em sua grande maioria possuem nível 

superior, porém nem todos possuíam capacidade técnica para a gestão, que requer 

conhecimentos mais específicos, relacionados com o ordenamento do espaço urbano. A 
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participação popular acontece através de Audiências Públicas e através dos Conselhos 

Municipais e, em alguns municípios, com o Conselho das Cidades. As obras existentes 

ocorrem principalmente através de Convênios como Governo Estadual e Federal. Com 

recursos municipais, as obras realizadas são somente as de pequeno porte, pois os municípios 

não conseguem arrecadar tributos de sua competência. Dos convênios com outros entes 

federativos, os principais levantados foram pavimentação urbana, construção de escolas, 

creches, quadras poliesportivas, postos de saúde, destacando-se, em alguns municípios, 

projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida.  

 
Figura 3: Existência de Convênios com o 

Governo Estadual e Federal 
Fonte: LATESE, 2015 

 
Figura 4: Existência do Programa Minha 

Casa Minha Vida 
Fonte: LATESE, 2015 

 

Desta forma, percebe-se que a atual condição urbana dos municípios analisados decorre, em 

grande parte, da gestão precária que vem sendo aplicada. Para modificar esse perfil, é 

necessário que haja transformações na forma de pensar e fazer a gestão urbana no Maranhão. 

Fazer uma gestão pensando através de questões políticas culminará na manutenção do atraso 

e no subdesenvolvimento de áreas com grandes potenciais, que podem ser turísticos, 

econômicos e outros. E que podem de certa forma mudar o cenário local, regional e nacional. 

 

 
 

  

Figura 5: Situação Urbana nos Municípios de Afonso Cunha, Caxias e Mirador 

Fonte: LATESE, 2015 

 

Palavras-chave: Planejamento e Gestão Urbana, Municípios Maranhenses, Mesorregião 

Leste. 
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A CIDADE DE SÃO LUÍS E SEUS ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS: 1889 A 1950. 
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Orientadora: Thaís Trovão dos Santos ZENKNER. 
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No final do século XIX e início do século seguinte, São Luís foi retratada por inúmeros 

fotógrafos que ajudaram na execução de álbuns que mostram a paisagem urbana da cidade. 

Este trabalho tem por objetivo pesquisar sobre os álbuns fotográficos entre os anos de 1889 

a 1950 tomando-se como objeto de estudo os de 1899, 1908, 1913, 1923 e 1950. A pesquisa 

iniciou-se com uma revisão bibliográfica para compreender a história da fotografia no Brasil 

e no Maranhão onde foram consultados autores como Kossoy (2001), Martins (2008) e os 

próprios álbuns fotográficos. Foi preciso também estudar a história de São Luís com o 

recorte temporal entre o final do século XIX até a metade do século XX que se configuram 

como o período que foi executado os álbuns. A necessidade do homem de representação do 

plano real fez com que buscasse diversos meios para alcançar o seu objetivo. No início essa 

função foi destinada ao desenho, mas com o passar do tempo o homem criou a câmara escura 

para auxiliar no processo de gravação de imagens. Com a descoberta dos componentes 

químicos “a imagem dos objetos na câmera obscura já podia ser gravada diretamente pela 

ação da luz sobre determinada superfície sensibilizada quimicamente” (KOSSOY, 2002, p. 

28). No ano de 1826 o francês Joseph Niépce consegue tirar a primeira fotografia utilizando 

a técnica da heliografia. A partir daí várias outras técnicas serão desenvolvidas, mas será 

através do daguerreotipo que a fotografia se expande pelo mundo chegando até mesmo no 

Brasil no ano de 1840 através do Abade Luís Compte. Porém antes deste evento o cientista 

Henri Florence já havia feito à mesma descoberta em terras brasileiras demonstrando que 

ela poderia ser descoberta em qualquer lugar do mundo. Em São Luís, a fotografia chega 

através do americano Charles De Forest Friedricks que aporta nestas terras atrás do mercado 

consumidor. Entre 1880 e o início da década de 1890, Gaudêncio Cunha juntamente com 

Gregório Pantoja de Oliveira, saem de Belém com destino ao Maranhão como fotógrafos, e 

cerca de cinco anos depois Gaudêncio Cunha inaugura a Fotografia União que será o lugar 

que o profissional irá executar importantes encomendas inclusive do Álbum do Maranhão 

de 1908. Foi a partir da análise deste e dos outros álbuns que se pôde constatar que a cidade 

de São Luís é retratada com a preocupação de se mostrar moderna isto é reflexo da nova 

conjuntura social sob qual a estava submetida.  A transição do século XIX para o XX foi um 

período de importantes transformações como a mudança da principal atividade econômica 

do estado que era o regime monocultor escravocrata pelo parque fabril têxtil e no campo 

político São Luís adere ao governo republicano em 1899. Essas transformações também irão 

refletir-se na estrutura física da cidade que ocorrem através de intervenções urbanas como 

as remodelações e os melhoramentos urbanos que tinham como objetivo adaptar a cidade 

aos novos padrões da modernidade. Diante desse contexto é que os fotógrafos retratam São 

Luís como uma cidade que tinha todos os aparelhos urbanos e administrativos dignos de uma 

cidade desenvolvida. As imagens mostram instituições públicas e particulares como: o 

Palácio do Governo, escolas, hospitais, gasômetro, bibliotecas etc... Além de diversas praças 

e igrejas do centro histórico. Um dos álbuns analisados foi o Maranhão 1908 executado pelo 

Gaudêncio Cunha, que foi feito sob encomenda do governo do Estado do Maranhão na 

gestão de Benedito Leite para ser apresentado na Exposição Nacional de 1908 no Rio de 

Janeiro. Dos documentos estudados este é o único em que as fotografias não foram impressas 

e possui características bastante artesanais como as cercaduras de flores que enfeitam as 
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páginas. Observa-se nas imagens, que Gaudêncio Cunha coloca em primeiro plano os trilhos 

dos bondes e ajusta o enquadramento da fotografia para que a ruas parecessem mais largas 

dando a entender, pelo menos nas imagens, que São Luís possuía largas avenidas e era 

atendida pelo sistema de bondes elétricos, visto como um dos símbolos das cidades 

modernas. Os casarões coloniais também são retratados, porém alguns deles tiveram 

platibandas acrescidas nas fachadas para que se tornassem ecléticos, pois o estilo colonial já 

era considerado ultrapassado para a época. 

 

 

Estas características foram encontradas em todos os álbuns inclusive no de 1950, onde São 

Luís revela-se como uma cidade em expansão, pois a Avenida Getúlio Vargas mostra-se 

recém- construída e o bairro do Anil não é mais considerado subúrbio da capital. Em todos 

os álbuns analisados as fotografias priorizam paisagens urbanas e na sua maioria mostram 

as fachadas das instituições, mas em alguns como os de 1908 e 1913 retratam também os 

ambientes internos, que sempre são vistos vazios. Porém, a partir do álbum de 1923 esses 

lugares já se mostram ocupados e as pessoas estão em poses que podem ser em pé ou 

sentadas. Nos ambientes externos, as figuras humanas são raras e aparecem geralmente em 

lugares que poderiam ter grande movimento. Outro ponto observado é a transformação da 

paisagem urbana da cidade, um exemplo é a Praça Deodoro ainda no início da sua fundação 

retratada no Álbum Maranhão de 1908 e a construção da segunda torre da igreja da Sé em 

1922 fotografada no Álbum do Estado em 1923, fatos que algumas vezes são desconhecidos 

por inúmeros ludovicenses. Desse modo pode-se compreender que os álbuns configuram-se 

como uma importante fonte de registro da cidade revelando costumes e detalhes na paisagem 

urbana com tanta vivacidade que complementam os documentos escritos, sendo assim fontes 

valiosas para diversas pesquisas, em especial as relacionadas com a história das cidades. 

 

Palavras-chave: Álbuns fotográficos. São Luís. História das cidades. 
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CENÁRIO ATUAL E POSSIBILIDADES DE REDUÇÃO, REUSO E RECICLAGEM 

DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) EM SÃO LUÍS.  
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A construção civil tem papel econômico e social relevante para o país, uma vez que gera 

postos de trabalho e riqueza. Porém, é responsável pelo consumo demasiado de recursos 

naturais e geração do maior volume de resíduos da economia moderna. Os resíduos gerados 

pela realização das atividades civis possuem uma classificação específica - Classe A, B, C e 

D -, são conhecidos popularmente como "entulho", e compreendem todos os materiais 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e 

os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Esses resíduos possuem alto 

potencial de reciclagem e reaproveitamento, fator que viabiliza as condições para a 

minimização dos impactos gerados pelo setor. Porém, em muitos casos, recebem tratamento 

semelhante aos resíduos sólidos urbanos comuns - lixões, aterros controlados, aterros 

sanitários - ou dispostos em locais inadequados (Figura 01), gerando impactos no ambiente 

e, principalmente, prejudicando a qualidade de vida da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Disposição de resíduo em passeio público. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

 

São Luís, alvo da pesquisa, apresenta problemas agravantes referentes a essa questão, e cuja 

análise é o objetivo da pesquisa. Existe uma ampla Legislação para tratar sobre o tema, 

porém a primeira e importante iniciativa a nível nacional que definiu diretrizes - 

responsabilidades, deveres e instrumentos - em relação à geração, transporte e disposição 

dos RCC foi a Resolução nº 307, de 05/07/2002, aprovada pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA). No nível municipal, São Luís possui a Lei nº 4.653, de 21 de agosto 

de 2006 que cria o sistema de gestão sustentável de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos, e o plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil no 

município de São Luís- MA e dá outras providências. Porém, a atuação do Poder Público é 

omissa à fiscalização, aplicação da Lei vigente e criação de métodos e programas de 
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conscientização ambiental e de punição de atitudes infratoras.  O gerenciamento de RCC na 

cidade, envolve a atuação dos geradores, empresas responsáveis pelo transporte dos resíduos 

e órgãos públicos. Os procedimentos, para os grandes geradores, estão intimamente ligados 

à elaboração e implantação, principalmente, do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) - exigência da Resolução 307 CONAMA. Este Projeto deve 

estabelecer e discriminar os procedimentos pertinentes para manejar e destinar de forma 

ambientalmente correta os resíduos -  caracterização, triagem, acondicionamento, transporte 

e destinação. Além do PGRCC, o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) é documento 

indispensável e que deve estar disponível nos locais de geração dos resíduos - exigência da 

Lei nº 4.653, de 21 de agosto de 2006. O CTR é alvo de fiscalização dos órgãos competentes, 

sua apresentação é condição necessária para o depósito dos resíduos no aterro controlado da 

Ribeira - único centro de recepção de todos os resíduos sólidos de São Luís. Além do mais, 

sua disponibilização, bem como dos demais documentos comprobatórios dos serviços 

descritos no PGRCC, comprovantes de triagem, transporte e destinação dos resíduos gerados 

pelos empreendimentos, condicionam a emissão do Habite-se ou Alvará de Conclusão. 

Enquanto que os grandes geradores firmam contratos para que haja eficiência e constância 

na coleta e transporte dos resíduos, os pequenos empreendedores privados apenas fazem o 

contato quando da necessidade dos serviços por meio do serviço denominado "Disque 

Coleta" - sistema criado pela Prefeitura que requeria o cadastro de empresas na Secretaria 

Municipal de Habitação Terras e Urbanismo (SEMTHURB). Ambos os serviços dependem 

da disponibilização de caçambas estacionárias - contêineres - onde deveriam ser dispostos 

os diversos tipos de resíduos separadamente e veículos poliguindastes com capacidade para 

acomodar 1,2 e 3 contêineres (Figura 02), para realizar a troca das caçambas metálicas 

estacionadas na obra e recolher os resíduos até o destino final, que no geral, é o Aterro 

controlado da Ribeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Disposição de contêineres no canteiro de obras. 
Fonte: Arquivo Pessoal, 2014.  

 

A destinação de RCD é um assunto bastante discutido atualmente, visto que foi descoberta 

a possibilidade de gerar produtos de baixo custo a partir desses materiais que, literalmente, 

acabavam "mortos" e "enterrados" – agregados para a construção e tijolos de solo cimento, 

por exemplo. Entretanto, no Brasil, comparado com os países a fora, esta prática ainda é um 

pouco discreta. No entanto, em nível nacional, temos a cidade de Belo Horizonte como forte 

referência de sustentabilidade, uma vez que esta desenvolve o Programa de Reciclagem dos 

Resíduos da Construção Civil há mais de duas décadas. Seu Projeto inclui além de Estações 
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de Tratamento – local onde é feito o beneficiamento dos resíduos -, equipamentos como as 

Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) - locais que recebem os resíduos 

produzidos por pequenos geradores, para a realização da triagem, e posterior transporte para 

as Estações de Reciclagem ou Aterro Sanitário em outras localidades.  

 

Palavras-chave: resíduos, impactos, reciclagem. 
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O estudo feito a partir do Projeto: “Vende-se, aluga-se, troca-se, faz-se qualquer negócio (?): 

um estudo sobre o mercado imobiliário residencial no Centro de São Luís do Maranhão”, 

implicou na realização e análise de um plano de trabalhado intitulado: “Estudo da dinâmica 

de venda e aluguel de imóveis do Centro Histórico de São Luís”. Tal projeto faz parte do 

grupo de pesquisa de Mercado Imobiliário em Centros Históricos (MICH), que constitui uma 

rede de pesquisa regional vinculada ao projeto “Funcionamento do Mercado Imobiliário nos 

Centros Históricos das Cidades Brasileiras”, aprovado no Edital CNPQ 2012 e coordenado 

pela Professora Doutora Norma Lacerda do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa realizada, 

teve como objetivo geral compreender a dinâmica de venda e aluguel de imóveis do Centro 

Histórico de São Luís e como objetivos específicos identificar e mapear os imóveis 

comprados e alugados nos últimos cinco anos à data de início da pesquisa de campo. Com o 

levantamento do perfil socioeconômico de compradores e inquilinos, as características dos 

imóveis, mobilidade residencial, identificação das condições de moradia no Centro, bem 

como a oferta de serviço e comércio em cada área residencial identificada e as condições de 

deslocamento entre essas áreas é possível entender como as atividades econômicas 

realizadas em um tecido urbano patrimonializado têm, com o tempo, se relacionado com o 

processo de preservação do patrimônio construído. A partir da interpretação conjunta dos 

diversos pontos de vista práticos e teóricos, identificaram-se as áreas residenciais no Centro 

Histórico, analisando comparativamente os mecanismos de funcionamento dos mercados 

imobiliários, formal e informal, com o foco na cidade de São Luís. A metodologia utilizada 

foi traçada pelo grupo de pesquisa MICH, e com o decorrer do trabalho, algumas adaptações 

se fizeram necessárias. Foram desenvolvidos questionários para levantar o perfil 

socioeconômico dos compradores e dos inquilinos, além dos preços de aluguel e venda 

praticados, a documentação utilizada nas transações, o local de trabalho desses agentes, os 

tipos de relação que se estabelecem entre eles e os vendedores e locadores, respectivamente, 

e obter informações de como localizá-los. Analisando os questionários, pode-se afirmar que 

foi possível aplicar questionários com inquilinos, porém houve uma dificuldade muito 

grande na aplicação dos questionários com os vendedores e locadores, uma vez que estes 

não eram encontrados e quando eram sempre ficavam desconfiados e se negavam a falar 

sobre valores e demais informações sobre o imóvel. Dessa forma, decidiu-se complementar 

a metodologia, e ao invés de questionários, fazer um levantamento de campo das placas com 

anúncio de venda e aluguel, uma pesquisa nos classificados locais e posterior a isso, 

entrevistas semiabertas com as imobiliárias encontradas, visando dessa forma estabelecer 

uma relação de confiança entre pesquisadores e entrevistados e assim, conseguir coletar os 

dados necessários. Além disso, também foi feita a análise dos dados obtidos nos Censos 

realizados pelo IBGE nos anos de 2000 e 2010 visando caracterizar as áreas degradadas e 

requalificadas, em relação ao conjunto do Centro Histórico, considerando os aspectos 

socioeconômicos e demográficos. E por último, para identificar e mapear todos os imóveis 

vendidos, comprados e alugados nos últimos cinco anos anteriores à data de início da 
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pesquisa de campo, foram utilizados os dados do Imposto sobre a Transmissão de Bens 

Imóveis (ITBI). 

 

 

Figura 1: Imagem do levantamento fotográfico realizado em 2013. Fonte: Banco de dados 

do NEUCI. 

 

Com todas as informações, reflexões e estatísticas adquiridas é possível se ter ideia da 

dinâmica de compra, venda e aluguel de imóveis no CHSL. O qual ainda se caracteriza por 

ser uma centralidade urbana, centralidade esta que se ramifica com os mais diversos usos 

(habitacional, turístico, institucional, comercial e de serviços). Apesar da pluralidade de uso 

e ocupação, estes se concentram em determinadas áreas. Através da análise dos 

questionários, percebeu-se que a maior parte dos compradores, recebeu o imóvel por herança 

e moram na área há bastante tempo. No que diz respeito aos inquilinos, percebeu-se que as 

negociações informais são o que os caracterizam (imóveis cedidos, imóveis obtidos por 

usucapião e até mesmo imóveis que tem o arrendamento como forma de contrato).  Tanto os 

inquilinos quanto os compradores mais recentes, foram atraídos para a região pelo grande 

fluxo/acessibilidade de consumidores e pela proximidade de outros comércios e serviços. 

Outro dado importante é que antes de comprar/alugar imóveis no Centro os 

compradores/inquilinos não procuraram em outras localidades, o que significa que as 

pessoas ainda querem/procuram morar no CHSL, diferentemente do que o senso comum 

costuma dizer. Apesar de quem está no Centro ter sido atraído pelo fato de ser uma 

centralidade, o número de pessoas que residem lá tem caído, isso não foi perceptível através 

dos questionários, mas sim pelos dados censitários do IBGE. Houve redução também da 

renda mensal dos moradores. Se em 2000, quase 50% dos responsáveis pelo domicílio 

tinham uma renda de mais de 20 salários mínimos. Com o passar dos anos essa realidade foi 

se alterando e em 2010, apenas 8% da população possuía esta renda. Passou a ser mais 

comum encontrar pessoas com um rendimento mais baixo que variava entre 3 a 5 salários 

mínimos (20% da população) e 5 a 10 salários mínimos (33% da população). 
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Figura 2: Gráfico com a Evolução do Rendimento do Responsável pelo Domicílio no 

CHSL. Fonte: Banco de dados do NEUCI/ IBGE. 

 

Dos dados obtidos nos classificados pôde-se perceber que nas ofertas de aluguéis, os valores 

mais altos são cobrados pelos pontos comerciais (casas ou salas) – média de preço de R$ 

3.426,00. A maior oferta é a de imóveis residenciais, mais especificamente casas – média de 

preço de R$ 1.626,00. Os apartamentos são os que possuem oferta com valor mais baixo – 

média de preço de R$ 621,00. No que diz respeito às ofertas de venda, a maior oferta também 

é de imóveis residenciais, principalmente de casas – média de preço de R$ 208.667,00. Já 

os imóveis que são pontos comerciais, estão sendo ofertados com uma média de preço de R$ 

606.867,00. Sobre os dados do ITBI, percebeu-se que a base de cálculo varia entre o valor 

venal e o valor de compra – é escolhido o maior valor para se calcular o imposto. Há uma 

discrepância muito grande entre alguns valores avaliados e o real valor de compra. Há várias 

pessoas que possuem mais de um imóvel no CHSL e que não possuem o imóvel totalmente 

regularizado e só o fazem quando necessário. Isto se comprova nos questionários, uma vez 

que apenas 21% dos compradores que realizaram transações nos últimos 5 anos afirmou ter 

pago o imposto. Por fim, percebemos que os valores dos aluguéis variam bastante tanto pela 

localização do imóvel, o tipo de uso e por ser um mercado caracterizado pela informalidade. 

Em relação as vendas, os valores também sofrem variações devido à localização e o uso, 

porém a análise dos dados ainda está em andamento. Mesmo com o fim deste plano de 

trabalho, a pesquisa ainda não se encerrou e estes foram os resultados obtidos até o momento. 

 

Palavras-chave: Dinâmica imobiliária. Centro histórico. Perfil socioeconômico. 
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IMPACTOS DOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SOBRE A ÁREA DE 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO ITAPIRACÓ. 

 

Orientanda: Brenda Caldas SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Administração, CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Prof.ª Drª. do Departamento de Ciências Sociais, DCE/UEMA 

 

O desenvolvimento urbano tem causado crise ambiental, pois cada lado tem ideais opostos, 

que em muitos casos não ocorre o planejamento urbano, deixando as comunidades e 

unidades de conservação em conflito. Surgem então as APA’s para preservar os recursos 

ambientais como fauna, flora, solo e recursos hídricos. E ainda, tem o objetivo de controlar 

o acesso, exploração e ocupação das áreas verdes. A APA do Itapiracó é um exemplo de 

espaço verde em preservação; localiza-se entre os seguintes bairros: Parque Vitória, Ipem 

Turu, Cohatrac IV e loteamento Soterra. A pesquisa tem como objetivo analisar todo o local, 

como fauna, flora, solo, além de todo o processo de revitalização da área. Para entender mais 

profundamente houve acesso as informações por funcionários do local, em Instituições, 

leituras prévias e leitura do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e a 

obtenção do Decreto Nº. 15.618 de 23/06/1997, o mesmo torna pública a criação da Área de 

Preservação Ambiental do Itapiracó. O primeiro contato com a APA foi realizado em 

outubro de 2013, onde denotou-se a abertura de várias trilhas ao longo de todo o percurso, o 

que torna deserto e perigoso para pessoas que utilizam a mesma para caminhadas, além da 

falta de segurança. Em uma conversa com o Tenente Athenilson Gomes percebemos que a 

incidência de assaltos e desmatamentos é muito grande, mas apesar de tais fatos o local 

chama atenção de ciclistas e pessoas que fazem caminhadas e corredores. Ele ressaltou ainda 

que quando funcionava, dentro da APA, a Associação Brasileira de Apoio aos Recursos 

Ambientais (ABARA) essa entidade fazia, juntamente com a população adjacente, a 

realização de trilhas ecológicas, cursos de materiais recicláveis e, ainda ensinavam como 

preservar a natureza. As principais espécies vegetais existente no espaço dessa área de 

proteção são a juçara, buriti, andiroba e outros. A fauna é constituída de animais de 

importância técnica-científica, tais como: cobra caninana, jiboia, preguiça, abelhas, paca, 

cutia, dentre outros. O solo é considerado de média fertilidade, parte com teor elevado de 

matéria orgânica, predominando na área, solos arenosos, profundos e bem drenados. 

Recentemente a APA do Itapiracó entrou em processo de transformação para atender melhor 

a população. Conta com a construção de quadras poliesportivas, quadras de areia, praças da 

família, praça da criança e praça do atleta, além da área de saúde do corpo, que contam com 

aparelhos de ginásticas e um amplo estacionamento. No dia 02 de dezembro de 2014 foi 

entregue a primeira parte da construção do Complexo Ambiental do Itapiracó, que contou 

com a pavimentação de dois quilômetros e meio, execução de serviços de drenagem e rede 

elétrica, tendo ainda a construção de uma praça familiar, uma área para caminhada e 

estacionamento para visitantes. A conclusão total da obra está prevista para julho de 2016. 

A reintegração da natureza e da economia enfrenta o problema de traduzir os custos de 

conservação e restauração em uma medida homogênea de valor, pois a valorização dos 

recursos naturais está sujeito a temporalidades ecológicas de regeneração e produtividade. 

A natureza sai de seu lugar de matéria-prima e passa a ser uma fonte de riqueza financeira 

virando um modo de condição de sobrevivência devido aos processos de apropriação das 

fontes ecológicas. Apesar de toda a preocupação ambiental o mercado passa a apresentar 

suas vendas (empreendimentos) com um discurso neoliberal e geopolítico do 

desenvolvimento sustentável, passando a afirmar que este tipo de comercialização é o meio 
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mais eficaz de equilibrar o espaço social e o ambiental. Segundo Lefebvre “o problema não 

está em definir regras que devem normatizar o processo econômico, mas sim nas vias de 

transição para uma economia em estado estacionário”. Lefebvre afirma ainda que “a 

economia tende, por sua própria natureza, a transpor a esfera da produção para capitalizar a 

natureza e a cultura”. Lefebvre cita ainda: “além da capitalização da natureza pela via de 

uma racionalização econômica- ecológica formal, a sustentabilidade se debate no campo 

emergente da ecologia política, onde entram em jogo as percepções e interesses dos grupos 

majoritários da sociedade, das populações do Terceiro Mundo e dos povos indígenas, que 

resistem a serem globalizados, reduzidos à condição de produtores e consumidores de um 

sistema de mercado esverdeado.” Dessa forma, ele explica a relação entre os moradores 

próximos a essas áreas que se recusam a se retirar das mesmas para que haja uma expansão 

socioambiental, tocando assim, no ponto do desmatamento quando refere-se a ecologia, pois 

a mesma inclui diversos segmentos sociais e ambientais. Segundo LIMA (2008), o conflito 

socioambiental no espaço urbano[...] apresenta a especificidade de se situar no ambiente das 

cidades e, portanto, não prescindir dos projetos, dos interesses que produzem a cidade. Em 

outras palavras, os conflitos socioambientais urbanos são produzidos como uma forma de se 

pensar e ordenar a cidade, portanto não somente expressam as contradições, como também 

manifestam os embates pela apropriação e uso dos lugares na cidade.  

 

A)   B)  

Na imagem A nota-se a calçadão sem asfalto, o qual foi entregue juntamente com a primeira 

parte da construção do local. Possui 2,5 quilômetros de asfalto, iluminação adequada, parte 

arbórea preservada, além de vigilantes noturnos e em maior quantidade dentro do local. Essa 

primeira fase da obra atraiu um contingente populacional maior que antes da construção. 

Com isso a população adjacente criou pequenos negócios para venda de lanches no local, 

como água de coco, refrigerante, sanduíches naturais, salgados variados, salada de frutas, 

guaraná da Amazônia, algodão doce e muitos outros. Contudo, apesar de toda a 

reurbanização, o vandalismo que antes se apresentava na forma de assaltos aos visitantes, 

agora apresenta-se na forma de agressão à estrutura do local, como por exemplo, luminárias 

foram quebradas e lâmpadas roubadas. Ao todo foram 11 lâmpadas deterioradas. As veredas 

que fazem acesso aos bairros próximos tornam fáceis e rápidas essas ações principalmente 

no período da noite.  

 

 

 

Palavras-chave: Impactos Ambientais, Empreendimentos Imobiliários, Área de Proteção 

Ambiental. 
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PLANEJAMENTO URBANO: BASE CONCEITUAL E LEGAL. 

 

Orientanda: Brenda Kellen Matos SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Direito, CCSA/UEMA.  

 

Orientador: Gilson Martins MENDONÇA. 

Professor Adjunto do Departamento de Estudos de Administração/UEMA. 

 

A propriedade é definida como tudo aquilo que se traz para si no sentido de apropriação. 

Sendo, pois, segundo Vilson Rodrigues Alves, um comportamento instintivo dos animais, 

insere, pois, o homem. Neste “o sentimento e a noção de propriedade manifestaram-se 

associados ao impulso primário e irresistível no sentido da apropriação material dos bens 

indispensáveis à satisfação de suas necessidades vitais. (ALVES, 1992, p.49). Para entender 

o conceito de propriedade e o processo de evolução desse fenômeno da antiguidade até o 

Século XXI é mister ressaltar o acontecimento que deu início às primeiras noções de 

propriedade como algo individual e privado. Este foi o advento da produção de subsistência 

e atividades agrícolas, com tal evento a propriedade comunal foi “transformada em 

propriedade privada, sendo pautado este processo pela luta de interesses conflitantes entre 

produtores e posseiros proprietários” (LEAL, 1998, p.39). Porém, com o advento da 

Revolução Francesa e do Código Napoleônico (que regulou a propriedade como instituto) 

se inicia o ponto histórico crucial do debate desse artigo. Este foi o acontecimento da história 

que introduziu um novo pensamento sobre a propriedade – o pensamento social–, isto é, 

abolição de privilégios e extinção de direitos perpétuos. Por fim, a propriedade privada tida 

como direito absoluto irá vigorar até meados do século XX com o advento das constituições 

sociais e do processo de constituição e ocupação do espaço urbano que promovem certa 

flexibilização acerca deste instituto. No Brasil, grande marco no constitucionalismo 

brasileiro em termos de política urbana e propriedade foi o advento da Constituição de 1934, 

ela introduz o próprio conceito de propriedade como função social, bem como limitações e 

orientações acerca desse instituto. O trabalho aponta a ótica do direito à propriedade no 

âmbito do meio ambiente urbano, ou seja, a análise da cidade relacionada com a indiferença 

à função social da propriedade e como o direito individual à propriedade reflete na garantia 

de outros direitos sociais que são basicamente os direitos que as funções sociais da Cidade 

devem efetivar como previsto no art.182 da CF/88 que trata da Política Urbana. O habitar e 

ter uma propriedade não significa apenas ocupar, mas deve ser garantido ao cidadão urbano 

o mínimo que significa habitar com dignidade. Essa dignidade está associada a ter uma 

moradia e além dela ter a sua disposição serviços essenciais de saúde, transporte, segurança, 

pavimentação, entre outros. Dentro do contexto de desenvolvimento urbano, a formação do 

espaço urbano brasileiro, sem dúvida, foi realizada de forma avulsa, sem participação estatal 

e ausência de efetivas políticas urbanas, o que gerou um espaço totalmente usado e ocupado 

de forma irregular e um ambiente caótico para se viver. A desigualdade urbana é marca de 

décadas da história do Brasil. Esta consiste em situações diferenciadas vividas em zonas 

dentro da cidade. Ou seja, há um déficit enorme na oferta de infraestrutura e serviços na 

maior parte da cidade. A obtenção do mínimo para um cidadão urbano em serviços públicos 

são privilégios de poucos indivíduos localizados em certos bairros. Assim, esta é a raiz do 

problema de diferenciação imobiliária no Brasil. Apenas uma parte da população vive o 

direito à cidade, enquanto outros estão submersos ainda a uma vida precária e indigna que 

até mesmo não poderia ser chamada de vida urbana. Adentrando-se no Planejamento 

urbano, o art.182 da Cf/88, como já citado, diz que a “política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
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estar de seus habitantes”. Portanto, a competência de ordenar a cidade compete, conforme a 

Constituição Federal, precipuamente, ao Poder Público Municipal e, se a cidade possuir mais 

de 20.000 habitantes, deverá elaborar um Plano Diretor que consiste em um instrumento 

normativo e orientador da política de desenvolvimento urbano e rural com sustentabilidade 

socioambiental. A lei 4.669 de 2006 é o Plano Diretor da Cidade de São Luís, ela define 

função social da cidade no inciso I do art. 2º como “a função que deve cumprir a cidade para 

assegurar a plena realização dos direitos de todos os cidadãos à moradia digna, aos serviços 

públicos de saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, educação, saúde, cultura, 

esporte, lazer, trabalho, segurança, acessibilidade e mobilidade, informação, participação e 

decisão no processo de planejamento territorial municipal” e mais adiante no inciso II do 

mesmo artigo explica que a função social da propriedade é atendida quando a própria 

propriedade corresponde às exigências de ordenação do Município, quando este amplia 

ofertas de moradia e de atendimento ás necessidades fundamentais dos cidadãos. Para 

verificar se essas funções estão sendo efetivadas foi realizado um estudo sobre o bairro 

Cidade Olímpica localizado em São Luís sendo este o objetivo final do trabalho. Em relação 

à metodologia, esta é uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo geral é de analisar a política de 

desenvolvimento urbano da cidade de São Luís, aumentando a experiência e o conhecimento 

em torno do problema a partir de um estudo aprofundado nos limites de uma realidade 

específica (TRIVIÑOS, 2006). Também é descritiva na medida em que se propõe examinar 

a infraestrutura existente, os equipamentos públicos e a mobilidade urbana no bairro Cidade 

Olímpica. Foi realizada, portanto, uma revisão da literatura na área do Direito e da gestão 

urbana e em periódicos nacionais indexados, além das bases de consulta disponíveis. E por 

fim, o trabalho contará com uma pesquisa de campo através da observação não participante 

e da realização de entrevistas, visando à maior interação entre o pesquisador e a realidade 

observada. A Cidade Olímpica era inicialmente uma ocupação irregular que, posteriormente, 

consolidou-se como um bairro. Ela é definida no Plano Diretor como uma Macrozona de 

Qualificação, isto é, uma área habitada predominantemente por população carente, em que 

há uma grande concentração de assentamentos e com infraestrutura básica incompleta e com 

deficiência em relação aos equipamentos e serviços urbanos. Área esta que necessita de 

investimentos públicos para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Segundo 

entrevistas e observação do local, percebe-se que a relação do morador com sua propriedade 

reflete uma história sangrenta de ocupação e desejo de moradia digna e que apesar das 

dificuldades, elas não impedem os moradores de terem esperança e projeções futuras de uma 

vida com qualidade no bairro. O vínculo com a terra gera o receio de sair do bairro. Em 

relação a Infraestrutura do local, os informantes relataram que no início do bairro era uma 

situação bem difícil, hoje há coleta regular de lixo e possuem água encanada fornecida por 

poços no local, isto é, não há fornecimento de água e sistema de esgoto pela Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão- CAEMA. Além disso, as escolas públicas do bairro 

não possuem a confiança da população em relação ao ensino por diversos fatores. Os 

moradores falam da violência dentro destas e que há uma verdadeira bagunça nas escolas do 

bairro. Em relação ao serviço de saúde, há queixas, pois não há Hospital de urgência e 

Emergência no bairro, este possui apenas alguns postos médicos que oferecem determinadas 

consultas e campanhas de vacinação. Por fim, em relação à mobilidade, os entrevistados 

revelam que as ruas impedem o deslocamento das pessoas e de diversos meios de transporte. 

Os principais prejudicados são os deficientes físicos que são cercados de obstáculos que 

prejudicam sua independência de deslocamento e acessibilidade. 
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Figura 1: Fotos das ruas do bairro Cidade Olímpica. 

 

Ante o exposto, conclui-se que a desigualdade social no Brasil não decorre só de aspectos 

econômicos, mas, principalmente, do processo de urbanização precário, após o advento da 

família real, que privilegia áreas do país como o Sul. A industrialização foi o grande marco 

no processo de urbanização brasileiro, este fenômeno gerou o êxodo dos campos, 

consequentemente, inchaço populacional e pressão ao Estado por melhorias na qualidade de 

vida e na oferta de serviços público. Observou-se que a Cidade Olímpica mesmo após quase 

vinte anos de história, possui condições precárias de infraestrutura, equipamentos públicos 

e mobilidade urbana. A Cidade Olímpica é um exemplo de como a ausência de planejamento 

urbano influencia diretamente nos índices de criminalidade e violência, pois é o bairro mais 

violento de São Luís, conforme relatório do Ministério Público. 

 

Palavras-chave: Política Urbana. Função Social da Cidade. Cidade Olímpica. 
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A CONSTRUÇÃO DA ETNICIDADE EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA 

DE ALCÂNTARA. 

 

Orientanda: Cristina da Costa BEZERRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Ciencias Sociais, CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Patricia Maria Portela NUNES  

Profª Dr.ª do Departamento de Ciencias Sociais, CCSA/UEMA. 

 

A minha proposta inicial foi a de desenvolver um estudo no designado território de Sansapé, 

entretanto a dinâmica da pesquisa referida ao projeto “A construção da etnicidade em 

comunidades tradicionais: territorialidades e a construção das expectativas de direito em 

diferentes situações empíricas referentes a indígenas e quilombolas no maranhão” 

encaminhou-me a uma mudança de objeto empírico em razão da situação de conflito agudo 

em função do assassinato do filho de uma liderança quilombola obstaculizando o meu acesso 

ao grupo em outubro de 2014. O assassinato foi interpretado como resultado da situação de 

conflito instituído entre aqueles que reivindicam o direito quilombola e os designados 

fazendeiros, criadores de gado búfalo nos campos da baixada maranhense. De outra parte, o 

abandono do plano inicial de pesquisa me levou a escolha de uma comunidade no 

denominado território étnico de Alcântara, tal eleição me possibilitou a realização do survey 

– onde o pesquisador se coloca em campo sem um objeto de estudo pre-definido, ou como 

no meu caso, sem um objeto empírico. A realização do survey me permitiu observar 

diferentes realidades referidas as chamadas “comunidades remanescentes de quilombo” em 

Alcântara que vivem situação de conflito com o Estado brasileiro desde a implantação de 

Base de Lançamentos de Foguetes em 1980.  Esses conflitos acionam dispositivos de direitos 

na luta pela manutenção de seus territórios, historicamente constituídos e pelas identidades 

étnicas. Todavia tal mudança não alterou de antemão o investimento teórico que fora 

realizado, como as leituras de Bachelard, Bourdieu e Foucault. Mas implicou no processo 

de “construção do objeto”4 e nas possiblidades de pesquisas acionadas pelas relações 

estabelecidas com os “agentes sociais” das comunidades quilombolas de Alcântara, 

possibilitado pela realização de viagens as comunidades de Canenatiua, Castelo e Tiquara e 

a participação em uma reunião do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara 

– MABE. Contudo, às vezes na construção do objeto de pesquisa somos levados a “tomar 

para objeto o trabalho social de construção do objeto pré-construido” (BOURDIEU; 2002, 

p.28). Entretanto optar por esta modalidade, pode implicar de certa forma um rompimento 

com o “monoteísmo metodológico” que confunde rigor com rigidez como aponta Bourdieu. 

Considerando que a construção deste objeto pode nos levar a utilizar vários métodos que se 

colocam na realização da pesquisa, portanto não podemos nos “encapsular” em uma rigidez 

metodológica. Dessa forma pretendo investigar o processo de afirmação de uma concepção 

de direito fundamentada em um dispositivo constitucional adstrito ao artigo 68 do Ato das 

disposições constitucionais transitórias (ADCT) do Constituição Federal. Analisar a 

mobilização do grupo face aos conflitos. Analisando a mobilização do grupo face aos 

conflitos, com vistas a realizar uma reflexão crítica sobre as diferentes situações de conflito 

social através do trabalho de coligir depoimentos obtidos em campo, contrastando-os com 

                                                           
4 Sobre a construção do objeto de estudo Bourdieu ressalta que “não é uma coisa que se produza 

de uma assentada, por uma espécie de acto teórico inaugural, e programa de observações ou analises por 

meio do qual a operação se efetua não é um plano que se desenhe antecipadamente, à maneira de um 

engenheiro: é um trabalho de grande folego que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos por toda 

uma serie de correções, de emendas, sugeridas por o que se chama o oficio.  
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as fontes secundárias pertinentes a região tomada como objeto de estudo, no sentido de 

produzir conhecimentos cientifico sobre estas comunidades levando em consideração o 

artigo 68 do Ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT) do Constituição 

Federal. Portanto a minha intenção na presente pesquisa é a de estudar o “processo de 

territorialização” (PACHECO, 2004) referido a uma comunidade quilombola de Alcântara 

como o objetivo de investigar o processo de afirmação de uma concepção de direito 

fundamentada em um dispositivo constitucional adstrito ao artigo 68 do Ato das disposições 

constitucionais transitórias (ADCT) do Constituição Federal5. O critério de definição para a 

escolha da comunidade a ser estudada está relacionado a uma situação de territorialidade 

especifica denominada terras de preto. Haja vista que o designado território étnico de 

Alcântara é constituído por um conjunto de territorialidades especificas que acionam 

diferentes identidades étnicas (PORTELA, 2013). Dentre tais territorialidades podemos citar 

as auto denominadas: terras de santa, terras de santo, terras de santíssimo, terras de 

santíssima, terras da pobreza, terras de caboclo, terras de preto (ALMEIDA, 2006). 

Historicamente constituídas a partir da desagregação de engenhos e fazendas de algodão 

estruturados no período colonial, tais comunidades reivindicam no presente seus direitos 

assegurados por lei. Nesse sentido minha intenção é de investigar o processo de construção 

identitária que leva ao agentes sociais a autodefinir-se como quilombola. Dessa forma, a 

análise de situações de afirmação da identidade da designadas comunidades remanescentes 

de quilombo nos permite considerar que o território, a identidade e a construção de uma 

perspectiva de direito caminham juntos, por assim dizer, como dimensões analíticas distintas 

de um mesmo processo (PORTELA NUNES, 2010). A metodologia empregada pela referida 

pesquisa é a do trabalho de campo, especificamente “o método de caso detalhado”, proposta 

pelos antropólogos da escola de Manchester nas décadas de 1950 e 1960 (TUNER, 2005; 

VELSEN, 1987), e a investigação histórica dos fatos a serem analisados. Utilizamos as 

técnicas de observação direta e realização de entrevistas seguindo os procedimentos da 

etnografia clássica. O uso de tais métodos e técnicas empregados não foram utilizados sem 

o cuidado de não confundir a rigidez com o rigor cientifico (BOURDIEU, 2010). Ainda 

sobre metodologia Bachelard elucida que é preciso substituir o saber fechado, estático, 

automático, por um saber que priorize um conhecimento aberto e dinâmico, e dialetizar todas 

as variáveis experimentais. Nesse sentido Bourdieu também chama atenção acerca do homus 

academicus que gosta do acabado. Os resultados finais que por ora apresento são os 

caminhos percorridos na construção do objeto de estudo e a definição de uma comunidade a 

ser estudada no designado território étnico de Alcântara. Apresento também um quadro 

parcial sobre as fontes secundárias, que colocarei em anexo, o tal quadro, como esclarece 

Bourdieu, é um instrumento de construção do objeto. Este utensilio tem a faculdade de ajudar 

o pesquisador a pensar relacionalmente tanto as unidades sociais em questão como as suas 

propriedades, podendo estas ser caracterizadas em termos de presença ou de ausência 

(BOURDIEU, 2010). O quadro parcialmente elaborado versa sobre os intelectuais da 

baixada maranhense no século XIX e XX, os dados do mencionado quadro estão sendo 

colhidos nas seguintes instituições: Biblioteca Pública Benedito Leite, Arquivo Público do 

Estado do Maranhão, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e Academia Maranhense 

de Letras. No que se refere às discursões acredito que a construção do objeto de estudo 

servirá como elemento de discussão, considerando que na antropologia “os bastidores” isto 

é, os problemas alusivos a pesquisa, não estão de fora por assim dizer, da produção 

acadêmica. De outra parte as relações estabelecidas com os agentes sociais e a forma de 

inserção no campo estudado são fundamentais para a coleta de dados, considerando que o 

                                                           
5 Art. 68 do ADTC “Aos remanescentes das comunidades de quilombos que esteja, ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 
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dado é sempre construído como sugere Bourdieu. Outrossim, o survey  me permitiu esta em 

contado com diferentes situações referidas as comunidade quilombolas do território étnico 

de Alcântara, me levando a tomar a comunidade de Tiquara como objeto empírico. Tiquara 

fica na parte do território étnico de Alcântara que não foi desapropriado pelo Estado, 

contribuindo para conflitos territoriais entre os moradores das comunidades e compradores 

de terra, considerando que a mesma a área em questão esta dentro do mercado de terras. 

 

Palavras-chave: Comunidades Tradicionais; Territorialidades; Direitos Étnicos. 
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GESTÃO PÚBLICA PROFISSIONAL E GESTÃO COM PESSOAS: UMA 

ALTERNATIVA DE EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL VIÁVEL PARA AS 

ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS. 

 

Orientanda: Francielma Sousa da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Graduanda em Administração, CCSA/UEMA.  

 

Orientador:  Ilmar POLARY  PEREIRA.  

Prof. Dr. do Curso de Administração do DEA/CCSA/UEMA.  

 

Pela análise dos resultados da pesquisa na vertente acadêmica, na questão da Administração 

e Gestão Pública Profissional, um dos sentidos atribuíveis à Administração é: “Em contextos 

sociais e políticos, com atividades de Gestão e Direção” sendo sinonímia: Administração, 

Gestão e Gerência (Martins, 2001). A Gestão Pública Profissional fundamentada no 

empreendedorismo e a Gestão com Pessoas abordam seus desafios nas mudanças que vem 

ocorrendo no mundo em que o conhecimento passou a ser o recurso mais importante para a 

viabilidade das empresas. A Gestão Pública Profissional veio para desengessar a burocracia 

utilizada de maneira “viciante” no setor público, o real papel do serviço público parece que 

no decorrer do tempo foi esquecido, segundo Matias-Pereira (2010, p.46) a prestação de 

serviços de qualidade com eficiência, transparência, equidade, cumprimento da lei, prestação 

de contas e conduta ética são princípios básicos e precisam ser cumpridos tanto no setor 

privado quanto no público. A utilização da palavra Eficiência é largamente utilizada quando 

se trata de Gestão Profissional. Para Pascarelli Filho (2011), a utilização do princípio da 

eficiência na administração pública é uma inovação que precisa de total atenção, pois o 

Estado está em sua obrigação de cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais, e um serviço 

eficiente é indispensável na atuação de um administrador público pois este deve ter como 

seus objetivos uma prestação de serviço de qualidade, do modo mais simples, mais rápido e 

econômico. Para a realização da pesquisa foi extraída do universo de 19 instituições, sendo 

16 hospitais públicos e 03 instituições de ensino Superior – IES Públicas na cidade de São 

Luís do Maranhão a amostra de cinco Hospitais públicos e duas Instituições de Ensino 

Superior. Por meio de Amostragem Aleatória Simples temos a seguinte Amostra: 

 Hospital Djalma Marques – Socorrão I  

 Hospital de Urgência e Emergência Doutor Clementino Moura – Socorrão II 

 Hospital da Mulher 

 Hospital da Criança 

 Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico - Pam Diamante 

 Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 

 Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

 

 

Conforme pesquisa realizada nas Instituições a cima citada foi obtido os seguintes 

resultados: 
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Tabela 2: Variáveis que mais influem favoravelmente na Excelência organizacional da 

Instituição pesquisada. 
Variáveis  Média Mínimo Máximo DP 

Competências e habilidades gerenciais dos Gestores, Gestão 

Profissional (GSI). 
9 7 10 

1,195229 
 

Estudo de Viabilidades: técnica, política, social e financeira. 7,625 7 8 
0,517549 

 

Tecnologia e Inovação  7,375 6 10 
1,407886 

 

Nível de eficiência e eficácia de resultados 8,625 8 10 
0,744024 

 

Políticas Públicas do Governo Federal, Estadual e Municipal. 7,375 5 10 
1,505941 

 

Legalidade, controle e transparência. 8,625 6 10 1,59799 

Parcerias: Político-Institucional; Público-Privado e 

Sociedade Civil. 
8,625 6 10 1,407886 

Desenvolvimento público institucional e Gerencial.  8,375 6 10 
1,30247 

 

Qualificação, desempenho e resultados dos servidores. 8 6 10 
1,511858 

 

Capacitação de Recursos: interno e externo. 7,25 6 8 
1,035098 

 

Sustentabilidade Ambiental 7,875 5 10 
1,642081 

 

Relevância para a Sociedade 9,125 8 10 
0,991031 

 

Fonte: Elaboração própria da autora. 

 
Figura 1: Média das seis variáveis que mais Influem favoravelmente para excelência 

Organizacional 
Fonte: Elaboração própria da autora. 

 

Observa-se que todas as Instituições da Pesquisa são conscientes de sua real Relevância para 

a sociedade. A população Maranhense depende dos serviços prestados por estas Instituições 

que por vezes muitos cidadãos passam por situações desumanas para conseguir atendimento. 

As Universidades Públicas do Maranhão são de extrema importância para o 

desenvolvimento e crescimento local, profissionalizando pessoas para o desenvolvimento 

não só do Estado, mas também da Nação. As primeiras seis Variáveis que mais influem 

favoravelmente na Excelência Organizacional das Instituições da Pesquisa são 

respectivamente: Relevância para a sociedade, Competências e habilidades gerenciais dos 

Gestores - Gestão Profissional (GSI), Nível de eficiência e eficácia de resultados, 

9,1 9
8,6 8,6 8,6 8,4

Média das seis variáveis que mais Influem favoravelmente 

para excelência Organizacional
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Legalidade, Controle e Transparência, Parcerias Político-Institucional, Público-Privado e 

Sociedade Civil e Desenvolvimento Público Institucional e Gerencial do modelo de Gestão 

Profissional pesquisado por Polary (2012).Considerando as atividades desenvolvidas neste 

projeto, constatou-se por meio das análises na literatura e pesquisa de campo, que os gestores 

do serviço público precisam investir mais na capacitação dos seus servidores, pois assim 

terão em um prazo de tempo o retorno deste investimento, no qual contará com  servidores  

mais preparados e estimulados para que possam desenvolver suas tarefas e terem melhores 

resultados para instituição e consequentemente para a população em geral. Nos Hospitais 

Públicos e Instituições de Ensino da pesquisa foi observada também a necessidade de 

otimizar investimentos em Gestão profissional em vários setores das Instituições, em 

especial na capacitação dos Gestores  para atender com eficiência a crescente demanda  dos 

serviços prestado. Assim, conclui-se que investir na profissionalização da Gestão Pública e 

da Gestão com Pessoas nas Instituições da amostra pesquisada no Maranhão é um fator 

relevante e necessário para o uso racional, ético e eficaz dos recursos disponíveis. Tais 

resultados e conclusões são coerentes com outros estudos e pesquisas dos autores 

referenciados no relatório final deste projeto, os quais estão descritos nas referências a 

seguir. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública Profissional. Gestão com Pessoas. Excelência 

Organizacional. 
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SABERES E CONFLITOS NO TERRITÓRIO ÉTNICO DE FORMOSO. 

 

Orientanda: Jhullienny Silva SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Ciências Sociais, CCSA/UEMA.  

 

Orientadora: Cynthia Carvalho MARTINS. 

Prof. Dr. do Departamento de Ciências Sociais, CCSA/UEMA. 

 

Colaboradores: Cliciane Costa FRANÇA - Graduanda em Ciências Sociais, 

CCSA/UEMA; Tacilvan Silva ALVES - Graduando em Ciências Sociais, CCSA/UEMA. 

 

Formoso é um território étnico que está localizado na região de Penalva, Baixada 

Maranhense, situado a oeste e sudeste da Ilha de São Luis. Esse território engloba vinte e 

oito comunidades6 que vêm se autodefinindo como quilombolas e lutam pela titulação de 

seu território, se constitui em área de ocupação antiga com práticas de uso dos recursos 

naturais que inclui o sistema de uso comum (ALMEIDA, 2008). Essas comunidades 

enfrentam problemas relacionados à devastação do território, à criação em larga escala de 

búfalos, à realização de queimadas em extensas áreas, ao cercamento e privatização dos 

campos naturais por fazendeiros, colocação de cercas elétricas e ameaças de morte. Devido 

a necessidade de enfretamento aos conflitos os agentes sociais têm se mobilizado 

constantemente pela defesa do seu território e pelo reconhecimento e efetivação dos seus 

direitos. Vale destacar que é necessário estar atento e não confundir terra com território, o 

primeiro termo se refere a terra como recurso natural, enquanto território será abordado aqui 

como forma de relação específica. A noção de territorialidade leva a uma percepção para 

além dos limites geográficos. Para Carvalho Martins, “Se a terra diz respeito ao recurso 

físico, natural, a noção de territorialidade especifica implica em levar em conta as relações 

sociais estabelecidas entre os agentes sociais que elaboram suas próprias regras de uso e 

preservação dos recursos” (CARVALHO MARTINS, 2011, p. 262). Essa região de lagos e 

campos naturais têm grande potencial pesqueiro, abastece com peixes e produtos da 

agricultura cerca de dezoito municípios vizinhos, apresenta variedade de palmáceas e os 

lagos e campos tem atraído a atenção de empresários que vem privatizando esse território, 

realizando investimentos visando atrair pessoas para o turismo ecológico nos campos 

naturais de Formoso. Diferentes situações de conflitos são vivenciadas nesse território, tanto 

devido a ação dos fazendeiros que criam búfalos soltos nos campos naturais, que devastam 

e realizam queimadas em extensas áreas apenas para plantio de capim, quanto por parte das 

intervenções de empresários que tem privatizado áreas e investido naquele território visando 

realizar o turismo ecológico nos lagos e campos de Formoso. Isso se apresenta como uma 

ameaça aos moradores daquele território, uma vez que as comunidades são privadas de 

usufruir dos recursos naturais, enquanto os empresários abrangem grande parte dos lagos 

com investimentos para o turismo, privatizando áreas coletivas de uso do grupo, sem contar 

que esta é mais uma fonte de lucro que será monopolizada, gerando renda e acúmulo de 

riquezas aos latifundiários e empresários. As comunidades congregam líderes religiosos 

como doutores do mato, curadores, benzedeiras e benzedores, estes são agentes de prestigio 
                                                           
6 As vinte e oito comunidades que se autodesignam quilombos e fazem parte do território étnico de Formoso 

são: Lagoa Mirim, Capoeiro, Ponta da Areia, Praça da Igreja, Rua do Namoro, Marmorana, Jacaré, Tororoma, 

Bacaba, Cajazeiras, Baixo da Onça, Lagoa do Cansado, Centro do Caboclos, Queimada, Igarapé Grande, 

Colônia, Olho d´Água, Brejinho, Catitu, São Raimundo, Água Preta, Pachiba, Boa vontade, Escorrega, São 

Mateus, Ilha do Tarumã, Castelinho, Carão.  
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no grupo que tem mobilizado as comunidades em defesa do seu território, e que detém 

conhecimentos sobre o que denominamos aqui de natureza, e realizam práticas religiosas 

que reforçam a identidade do grupo. Segundo Fredrik Barth, as práticas de cura, as danças, 

os tambores fazem parte de sinais, que “constituem as características diacríticas que as 

pessoas buscam e exibem para mostrar sua identidade” (BARTH, 2000, p.32). Nesse 

território, as narrativas e práticas cotidianas apontam a uma representação que está para além 

do plano físico. Segundo agentes sociais, há seres invisíveis que defendem o território, eles 

se manifestam na medida em que percebem ameaças, seja por quem utiliza de forma 

inadequada os recursos naturais ou de quem tenta privatizá-lo. Em Formoso, os recursos 

básicos não podem ser apropriados individualmente, há normas especificas de gerir o 

território e de utilização dos recursos disponíveis baseados no sistema de uso comum. Essa 

forma específica de utilização dos recursos naturais os diferencia e os caracteriza. O 

reconhecimento das especificidades da identidade étnica é imprescindível para se 

compreender às dinâmicas e configurações próprias à formação do território, pois orienta a 

forma de relação do grupo para com o ambiente onde está situado. As narrativas que 

envolvem seres místicos e a representação que se tem do território orientam a forma de 

utilização dos recursos naturais e as práticas de  preservação ambiental.  Segundo os agentes 

sociais, esses seres e mistérios que o permeiam correm o risco de desaparecer caso continue 

ocorrendo os desmatamentos, devastações e privatizações de áreas que são de uso coletivo. 

Tomo para objeto de investigação o processo de construção do território que faz com que os 

grupos se autodefinam enquanto quilombolas visando garantir o acesso e titulação de seu 

território, refletindo sobre a forma de mobilização desses grupos perante as intervenções de 

grupos antagônicos, perceber como articulam os saberes religiosos e a crença nos seres 

místicos na luta por seu território. Metodologicamente a pesquisa foi dividida em quatro 

momentos principais: a pesquisa bibliográfica, incluindo leituras teóricas e correlatas; a 

observação em campo; a coleta de dados, incluindo, principalmente as entrevistas e o último 

momento, que inclui a transcrição das entrevistas e a análise e redação a partir do material 

obtido. Pierre Bourdieu afirma que um método nunca se manifesta tão bem quanto quando 

consegue transformar objetos socialmente irrisórios em objetos de valor científico ou de 

“reconstruir cientificamente os grandes objetos socialmente importantes, apreendendo-os de 

um ângulo imprevisto” (BOURDIEU, 2010), na prática da pesquisa outros métodos foram 

acrescentados de acordo com a necessidade da pesquisa visando alcançar os resultados 

propostos inicialmente. Através das análises realizadas durante a após o trabalho de campo 

faço algumas considerações sobre o território étnico de Formoso enquanto uma construção 

coletiva. Os quilombolas do território étnico de formoso possuem modos de vida específicos, 

constroem sua identidade ao longo do tempo e possuem uma lógica própria de reprodução 

que se apresenta contrária a lógica dos latifundiários, incluindo as diferenças com relação ao 

uso dos recursos naturais e quanto à concepção econômica do grupo que se contrapõe à 

lógica dos empresários e fazendeiros. Cada grupo étnico possui sua história e constrói sua 

identidade de forma especifica, não se pode generalizar as categorias e se equivocar com 

afirmações que unificam a história de determinados grupos. Conhecer o processo de 

construção do grupo é, sem dúvida, importante para se compreender as lutas, a forma de 

organização e de reivindicações. Em Formoso, o processo de afirmação de territorialidades 

específicas aponta o território como indissociável das afirmações de identidades étnicas e 

dos saberes que fazem parte dessa identidade. Não me refiro a história linear com viés 

historicista, mas a história social, aquela que considera o processo de construção da 

identidade, a que atenta às especificidades e percebe os grupos não como meros sujeitos 

passivos, mas como agentes sociais, sujeitos ativos que ressignificam práticas, recriam 

saberes e coletivamente constroem sua identidade. É necessário desnaturalizar alguns 

conceitos, relativos às formas de pensamento que são cristalizadas de diversas formas, é 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

480 

 

necessário romper com a visão etnocêntrica de perceber as sociedades como em uma linha 

imaginária de desenvolvimento que obedece a mesma constituição de outros por se 

autodefinirem com uma mesma categoria. É necessário atentar ao processo de construção 

social desse grupo. Os grupos étnicos devem ser percebidos com sua identidade própria e 

seus modos de vida específicos, não para classificar e hierarquizar, mas para entender e 

lançar fora os preconceitos e pré-noções que privilegiam grupos e modos de vida em 

detrimento de outros. Foi possível observar que as crenças nos seres protetores, influencia 

diretamente na organização e preservação do território, pois produz a um tipo de manejo que 

garantiu por muitos anos a preservação do território como um todo, das ilhas, dos campos, 

das matas. E que agora se mobilizam contra a intervenção de grupos antagônicos com lógicas 

de uso do território diferencias. Nota-se que a identidade é construída ao longo do tempo, o 

próprio grupo recria e continuamente constrói sua identidade, não é algo repentino, é um 

processo, por vezes demorado, que vai se construído a partir das percepções que os 

indivíduos têm de si e dos outros. A percepção da coletividade, o sentimento de identificação 

e outros elementos são erigidos nesse processo de construção, gradualmente o grupo vai se 

tornando coeso e a identidade passa a ser reforçada. Essa reflexão em torno da construção 

de identidade se torna útil na medida em que traz o entendimento de que: a identidade não 

foi definida externamente, é um fator de autodefinição; e que os conceitos são variáveis, uma 

vez que a identidade não é estática, ela é construída pelo grupo, os quais também são 

dinâmicos. Levando em consideração que aspectos da religião são incorporados como 

instrumentos de afirmação da identidade pode-se perceber a identidade, religião e 

territorialidade como indissociáveis, uma vez que um complementa e reforça o sentido do 

outro. Observei que para o grupo não há uma hierarquização privilegiando a política em 

detrimento da religião ou vice e versa, as duas dimensões estão coligadas. A própria 

existência das práticas religiosas traz em si essa ligação, as manifestações religiosas 

específicas são formas de reafirmar a identidade do grupo. No território étnico de Formoso 

os indivíduos aproximam suas práticas como sendo dos quilombolas, o que fortifica a ideia 

de que ela foi incorporada por eles como forma de reconhecimento.  Assim, pode-se 

caracterizar o território étnico como um elemento de coesão grupal, construído a partir de 

um processo social e político, sustentado pelas relações entre os grupos que os compõe, e é, 

por sua vez, regido por regras que são decididas em conjunto referentes ao uso dos recursos 

disponíveis. O território étnico é um espaço de articulação política que se organiza e se 

estrutura em torno da luta pelo reconhecimento dos seus direitos, incluindo a titulação de 

suas terras, isso irá lhes garantir, de certo modo, a sua reprodução física, econômica, cultural 

e social.  

 

Palavras-chave: Quilombola; Território; Tradicional. 
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INSURREIÇÃO de saberes: práticas de pesquisa em comunidades tradicionais. 

Interpretações do Maranhão/in . Quem come manga não pode tomar leite: narrativas sobre 

a territorialidade em tramaúba – Cajari (MA). Organizadores, Cynthia Carvalho Martins... 

[et al.]; autores, Davi Pereira Junior...[et al.]. – Manaus: Universidade Estadual do Amazonas 

– UEA, 2011. 
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PATRIMÔNIO, MEMÓRIA E OS TESOUROS DO SAGRADO: AS AÇÕES DE 

PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA NO INTERIOR DOS TERREIROS DE 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS NO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Julyana Ketlen Silva MACHADO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais- CCSA/UEMA. 

 

Orientador: Greílson José de LIMA. 

Prof. Dr. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

O plano de trabalho (Patrimônio, memória e os tesouros do sagrado: as ações de 

preservação da memória no interior dos terreiros de religiões afro-brasileiras no 

Maranhão) que fundamenta esse relatório possui como objetivo analisar as ações de registro 

da memória nas e das casas de culto afro-brasileiras no Maranhão a partir dos acervos no 

interior dos terreiros e dos acervos outros (digital ou não) fora das casas de culto, de modo 

a investigar como estas formas de registro da memória dialogam com o universo 

simbólico/religioso dos artefatos e como contribuem enquanto mecanismos de resistência e 

de ação afirmativa destes grupos. Grupos esses que foram e são vitimados por uma história 

de preconceito, permitindo ou não que estes venham afirmar o direito à reconstrução de suas 

narrativas e a escrita de suas histórias frente as políticas patrimoniais vigentes, e deste modo 

se faz necessário entender como ocorre o processo de ressemantização do chamado 

patrimônio cultural. Diferente de outras regiões do Brasil, a manifestação das religiões afro-

brasileiras no Maranhão, teve uma forte influência da nação jeje (Ewê-Fon) o que levou a 

um culto particular chamado Tambor de Mina. Uma das suas particularidades é o culto as 

entidades chamadas Voduns, bem como a língua de seus cânticos, os instrumentos, 

mitologias e nos rituais de um modo geral (FERRETTI, 2009). O termo mina tem sua 

referência à origem dos escravos, aprisionados no forte português São Jorge da Mina, na 

África Ocidental, momentos que antecediam seus embarques para o Brasil (SILVA, 2005). 

Dentro das casas de culto afro-brasileiros a memória é construída na medida em que as 

identidades se constituem como uma herança de significados, ligados à constituição de uma 

memória e de um discurso que legitime a ideia de pertencimento. Desse modo, a memória é 

importante no processo de formação identitária dos grupos, o que os leva a buscar fazer-se 

conhecer e reconhecer como um processo histórico no interior de um processo histórico mais 

amplo. A narrativa de diversos agentes, interno ou externo ao grupo que participaram ou 

participam do processo de formação e consolidação dos espaços físico dos memoriais ou 

acervos, permite o acesso aos diálogos construídos na elaboração e constante reelaboração 

dos “lugares da memória”. Deste modo nos é possível ter acesso ao uso social da tradição 

por parte destes grupos, da reivindicação de uma identidade positivada que, se contrapõe, 

muitas vezes, a história que defende o Estado e as elites como oficiais. Segundo Vieira (2007. 

p. 157), o lugar da memória, “pode ser um instrumento de ancoragem de uma memória ativa, 

que interage e se utiliza deste lugar como instrumento de mediação”. É importante considerar 

os diálogos entre gerações neste processo, as retransmissões da experiência da memória e 

como estas são vividas por tabela, ou resinificadas como coloca Pollack (1989).  Ao analisar 

alguns artefatos presentes na casa Fanti Ashanti, no que caberia classifica-los como 

patrimônio de “pedra e cal” pela estrutura física dos mesmos, o questionamento agora pauta-

se na compreensão de como o registro da memória dialoga com o meio simbólico-religioso, 

no que tange à exposição aberta ao público. O busto, bem como inúmero monumentos, 

sempre representaram determinadas memórias e/ou determinados momentos históricos, 

categorizando os grupos formadores de uma história oficial, a das elites, e recusando assim, 

os “excluídos da história”. Tendo como base uma construção histórica, supõe-se que os 
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bustos são representações burguesas do estado social de grandes nomes da sociedade. O 

patrimônio, com o seu ideal simbólico, é associado à uma determinada entidade, memória 

entre outras coisas, entretanto, não há como esquecer que a seleção dos mesmos sempre 

significou grandes disputas por um poder simbólico. Um busto (FOTO 1) de Pai Euclides 

localizado na sala do seu terreiro compreende uma ressignificação do próprio artefato. 

Compreende-se neste instante que muito embora o busto esteja localizado em um ambiente 

discriminado durante séculos e posteriormente sendo levado a um ambiente que legitima a 

perpetuação de uma memória dominante sendo representado por grandes nomes do cenário 

político maranhense, ele também possue consigo uma disputa pela luta de representações. 

Ele, empoderado da sua representação social, política e religiosa, se homenageia com um 

patrimônio pertencente, outrora, às elites. A Casa de Iemanjá, terreiro fundado por Jorge 

Itaci de Oliveira, está localizado no Bairro da Fé em Deus. Jorge é reconhecido por ser um 

dos protagonistas dessa nova roupagem da cultura popular. Jorge é conhecido por ser homem 

que revoluciona também a conjuntura da religião de matriz africana no Maranhão, por se 

tornar um pai de santo em uma religião tradicionalmente matriarcal. A partir destas 

narrativas, procura-se compreender a lógica de concretização dos espaços de acervos e 

memoriais a fim de repensar os “lugares da memória”. As narrativas, memórias e os 

símbolos são construídos e interpretados a partir de uma breve narrativa do processo de 

construção da memória. O uso da memória nas religiões de matriz africana foi utilizado no 

processo de afirmação étnica relações entre religião, cultura, política e comunicação na 

preservação do patrimônio. Le Goff (1990), em sua obra História e memória, enfatiza que 

“como o passado não é a história, mas o seu objeto, também a memória não é a história, mas 

um dos seus objetos e [...] um nível elementar de elaboração histórica.” (LE GOFF, 1990, 

p.50). Desse modo, com o recorte de algumas narrativas observa-se que a memória dialoga 

com os fenômenos sociais. Por se tratar de uma religião que constitui sua história baseada, 

quase que em sua totalidade, na oralidade, a memória é tida como objeto para reconstruir os 

fatos históricos a partir das ressignificações pessoais. As ações dos “museus em outros 

lugares”, são ação educativa e reflexiva sobre as bases da nossa educação formal e estatal, 

além de promover uma outra forma de compreender o patrimônio, permite que os próprios 

grupos se apropriem de suas representação. Por isso se faz necessário investigar os elementos 

que constituem a memória dos grupos, seus ritos de recordação, seus referenciais de sentido, 

seus símbolos de tradução da experiência vivida, numa palavra, as partes componentes da 

identidade deles. 

 

 

Foto 1: SERRA,  2015. 
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PROJETOS AGROINDUSTRIAIS E DE INFRAESTRUTURA E A REINVENÇÃO 

DAS AÇÕES COLETIVAS DE GRUPOS CAMPONESES E POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA MARANHENSE. 

 

Orientanda: Kathiane Santana BRITO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Estudante do Curso de Ciências Sociais - Licenciatura e Bacharelado – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Helciane de Fátima Abreu ARAÚJO. 

Profª Drª do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em 

Cartografia Social e Política da Amazônia (UEMA/PPGCSA), Pesquisadora do Grupo de 

Estudos Educação e Cultura Política (GEECP/UEMA/CESSIN), do Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e do Grupo de Estudos Socioeconômicos da 

Amazônia (GESEA/UEMA). 

 

O presente relatório apresenta o resultado do plano de trabalho “Projetos  Agroindustriais e 

de Infraestrutura e a Reinvenção das Ações Coletivas de Grupos Camponeses e Povos e 

Comunidades Tradicionais na Amazônia Maranhense”, no âmbito do Projeto de pesquisa 

“Memória em Movimento: Trajetórias e Percursos nas Lutas Sociais da Amazônia 

Maranhense”. Visa explanar a situação das ações coletivas, dos povos tradicionais, que se 

encontram na região de Santa Inês-Imperatriz, utilizando-se de fontes de estudos, do 

conhecimento de autores que examinam essa realidade, com o propósito de compreender os 

inúmeros  aspectos que formam  a relação das comunidades tradicionais  que habitam nessa 

região e as causas dos impactos provocados por  empreendimentos  instalados  nessas áreas, 

que trazem transtornos imensos para o ambiente em que essas comunidades  vivem. Foi dada 

prioridade à cidade de Santa Inês, que vem sofrendo impactos de   grandes projetos 

econômicos instalados na região a partir dos anos de 1970. A designação da região, aqui 

delimitada, surgiu com a institucionalização da Amazônia Legal, na década de 1960, quando 

os planejadores oficiais, baseados em aspectos físicos e econômicos, incorporaram a parte 

oriental do Maranhão à Amazônia. A partir daí, o Estado passou a receber incentivos fiscais 

tanto da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), quanto da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) (ARAUJO, 2010). A cidade 

de Imperatriz é um município à sudoeste do Maranhão, considerada a segunda cidade mais 

populosa do Estado. Situa-se na divisa com o Tocantins, sendo atravessada pela rodovia 

Belém-Brasília. Encontra-se no cruzamento estratégico entre o sul do Maranhão com 

destaque para a região de Balsas, grande produtora de soja, além de fronteira com o Estado 

do Pará, onde se concentra grande fluxo de extração de madeira. Este cenário despertou 

interesse e atraiu investimentos para a região nos últimos anos, como é o caso da hidrelétrica 

de Estreito e a instalação da fábrica Suzano papel e celulose S/A. No trabalho abordado neste 

relatório sobre as comunidades tradicionais, as Quebradeiras de Coco Babaçu terão uma 

atenção  especial  pelo fato de que o grupo das quebradeiras de coco está entre os mais 

afetados com a derrubada  das palmeiras de babaçu, o incineramento das pindobas, o uso  de 

agrotóxicos  nos babaçuais, derrubadas e queimadas na região ecológica do babaçu.  A lógica 

empresarial de destruição de florestas e palmeiras é derrubar florestas  para ceder lugar às 

pastagens e ao plantio de soja e concomitante  aparece combinada com a intensificação da 

extração ilegal de madeiras, com a disseminação de plantações de eucalipto e a produção 

ilegal de carvão vegetal, evidenciando a amplitude desta devastação pela região ecológica 

do babaçu, principalmente nos vales úmidos do Tocantins, do Mearim, do Itapecuru-Mirim 

e também no Vale do Parnaíba (ALMEIDA, 2005). Descobri, no primeiro momento da 

pesquisa, que essas mulheres ocupam várias posições sociais, são trabalhadoras rurais 

extrativistas do babaçu, esposas, mães, com dupla ou até tripla jornada de trabalho. Mulheres 
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que despertam cedo, pois antes de sair para o trabalho deixam o lar organizado, fazem algo 

para deixar para os filhos comerem e levam consigo para as áreas de trabalho a comida 

necessária para a reprodução das energias durante o dia de trabalho na quebra do coco. As 

quebradeiras de coco babaçu enfrentam dificuldades em adquirir o coco babaçu, pois a 

maioria dos babaçuais encontram-se em áreas privadas. Essas trabalhadoras, lutam para 

reduzir o processo de devastação da região ecológica do babaçu, da Amazônia Legal. Nos 

períodos de 2001  a 2005 e mais notadamente nos últimos meses de 2004, verifica-se que a 

economia extrativista do babaçu, em regime de trabalho familiar,vem enfrentando uma série 

de pressões que tanto afetam a produção, quanto ameaçam a reprodução física e social das 

trabalhadoras agroextrativistas, que se autodenominam e são reconhecidas pública e 

formalmente como quebradeiras de coco babaçu (ALMEIDA,2005). A emergência dessas 

mulheres como agentes políticas nasce dentro de um contexto mais amplo denominado pelo 

historiador inglês Eric Hobsbawm (1995) de emergência dos novos movimentos sociais. 

Esses novos movimentos sociais tomam formas variadas, de acordo com a realidade onde 

estão atuando. A particularidade dos novos movimentos vai estar essencialmente nos seus 

objetivos, valores e formas de atuação, que irão se deslocar do modelo tradicional de luta 

social. Este relatório obtém, informações a partir de leituras, fichamentos, participação em 

eventos, transcrição de falas e entrevistas, estudos de cartografia social, que objetivam 

representar o estado atual de impactos nas localidades analisadas. Outro autor abordado nas 

reuniões foi o Jöel Candau, em “Memória e Identidade”, comenta que o consenso existe 

igualmente em reconhecer que a memória é, acima de tudo, uma reconstrução continuamente 

atualizada do passado, mais do que  uma reconstituição fiel do mesmo: “a memória é de fato 

mais um enquadramento do que  um conteúdo, um objetivo sempre alcançável, um conjunto 

de estratégias, um ‘estar aqui’, que vale pelo   menos pelo que é  do que  pelo que fazemos 

dele”. É como as quebradeiras de coco se comportam perante a sociedade, uma forma de 

resgate do seu passado, intensificando sua memória, como indivíduo atuante na esfera social, 

que busca uma afirmação de identidade diante do poder público, através de políticas 

afirmativas que possam garantir os seus direitos como trabalhadoras rurais. Para Candau o 

jogo da memória que vem fundar a identidade é necessariamente feito de lembranças e 

esquecimentos. A memória  é a identidade em ação, mas ela pode, ao contrário, ameaçar, 

perturbar e mesmo arruinar o sentimento de identidade e ele  assegura  que a memória  é, de 

fato, uma “força de identidade”.  
 

 
Foto 1: Mapa da  Estrada do Arroz, Imperatriz-MA (Elaboração de Mapa: Projeto 

Mapeamento Social - Grupo de Estudos Socioeconômicos da Amazônia). 

Foto 2: Quebradeiras de Coco Babaçu em palestra, no VII Encontro do MIQCB (Arquivo: 

PNCSA ) 

Foto 1 Foto 2
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Palavras-chave: Ações Coletivas; Comunidades Tradicionais; Impacto Ambiental. 
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FORMAÇÃO POLICIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS 

DA POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Marinna Silva SERRA- Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Socias- CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Vera Lúcia BEZERRA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas- CCSA/UEMA. 

 

Esta é uma pesquisa acerca formação dos policiais civis no Maranhão que tem por objetivo 

demonstrar suas contribuições para a excelência da qualidade na prestação de serviço à 

comunidade em consonância com as políticas públicas de segurança constantes no Plano 

Nacional de Segurança Pública, conforme diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, caracterizando as especificidades da formação e qualificação desses profissionais. 

Trata-se de um estudo de abordagem de natureza qualitativa e quanto aos fins é exploratória. 

Para a análise dos resultados foi utilizado o método hermenêutico-dialético porque propicia 

a desconstrução do fenômeno através das contradições entre discurso e prática nas 

instituições centrais da Polícia Civil que são essenciais para este estudo.  

 

      
Figura 1: Academia Integrada de Segurança Pública- MA       

Fonte: Marinna Serra, 2014.                                                     

  

O atual efetivo de policiais civis no Maranhão é de 1830 distribuídos em todo o estado. O 

processo de formação tanto o teórico, como o técnico, acontecem na Academia Integrada de 

Segurança Pública localizada no bairro do São Raimundo é onde são ministradas as aulas 

para todos os cursos. São aplicadas provas de caráter classificatório e eliminatório ao fim de 

cada disciplina no curso, onde o candidato para ser aprovado precisa acertar no mínimo 50% 

da prova. No período do curso, as aulas são ministradas no turno matutino e vespertino, das 

08h10min às 17h45min de segunda à sexta, mas os candidatos ficam à disposição da 

Academia Integrada de Segurança Pública para qualquer horário. As disciplinas de Base 

Comum da formação dos policiais civis envolvem os temas centrais exigidos pelas Bases 

curriculares para a Formação dos Profissionais da Área de Segurança do Cidadão, 

abrangendo temas centrais que envolvem cultura, sociedade, cidadania, Direitos Humanos e 

controle de drogas, contendo as disciplinas, sendo que as disciplinas são agregadas conforme 

estas áreas de estudo. O período de formação para os delegados é de 566 horas/aula e para 

os outros cargos é de 500 horas/aula. Devido ao tempo da formação básica ser muito curto, 

as reclamações são principalmente pele limite em alguma área que poderia preparada de uma 
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forma melhor. São três meses para formar um profissional na parte teórica, técnica e prática. 

Eles já têm uma formação acadêmica que é exigida no concurso que é de nível superior, mas 

compreende-se nunca tiveram contato direto com o trabalho da polícia civil. Além da 

formação básica, ressalta-se a necessidade do programa de educação continuada que exige 

cursos de capacitação profissional para que o trabalho não se torne estático e com diferença 

discrepante considerando o acompanhamento das mudanças sociais. Os investimentos na 

formação continuada são poucos. Contudo já se observa o avanço neste quesito através dos 

cursos online que a Secretaria Nacional de Segurança Pública oferece em seu site para todos 

os profissionais da área de segurança do cidadão. A Academia Integrada de Segurança 

Pública também tem buscado se aperfeiçoar na formação continuada não se preocupando 

apenas no período logo após o concurso de admissão, mas também no aprimoramento dos 

seus trabalhadores em suas ocupações. Entretanto, esses cursos precisam ser feitos de forma 

mais regular e sistemática, ao tempo que incentiva os policiais a terem interesse em participar 

destes eventos.  

 

 

 

Figura 2: Início do Curso de Formação, 2013  

Fonte: Google Imagens, 2013. 

 

A criminalidade e a violência no contexto social brasileiro têm tomado rapidamente 

proporções inimagináveis até então, o que nos faz analisar as políticas públicas de segurança 

que foram incapazes de conter este crescimento. Nesse sentido, uma nova concepção de 

trabalho policial surge com o Policiamento Comunitário, contando com a participação 

popular para a prestação de serviço com qualidade e eficiência, visando à diminuição do 

crime e da violência. Uma nova relação é estabelecida com a comunidade marcada pela 

confiança, se tornando uma parceira na busca por soluções. Sem esta parceria o trabalho não 

funciona. Ainda existe o medo, o temor, a má impressão dos policiais pelas pessoas devido 

aos longos anos de ditadura no Brasil e a própria forma de policiamento que ao longo das 

últimas décadas está sofrendo modificações para obtermos um espaço mais democrático 

também no que se refere à segurança pública. Os Conselhos Comunitários de Segurança 

(CONSEGS) se destacam neste contexto porque permitem um espaço mais aberto para 

discussão e acompanhamento dos problemas de segurança, podendo participar 

voluntariamente a população, com seus representantes e profissionais da segurança que 

atuam em determinadas áreas. Dessa forma, é uma entidade que serve de apoio às policias 

estaduais baseado na filosofia de Polícia Comunitária. A Polícia Civil mesmo tendo a função 

de polícia judiciária, também lida diretamente com a comunidade em atividades de 

investigação, nos interrogatórios, no contato pessoal para a realização de boletins de 

ocorrência, entre outras. Por isso, é pertinente na grade curricular ser discutida o 

policiamento mais voltado para os Direitos Humanos com as políticas públicas em questão, 
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cabendo aos professores frisar as políticas públicas de segurança que asseguram esta nova 

forma de policiamento. Como aproximação da polícia civil frente à comunidade para 

estreitamento dos laços, foi observado os cursos oferecidos de capacitação profissional 

realizados na Academia Integrada de Segurança Pública, que em parceria com a Secretaria 

de Segurança Pública do Maranhão oferece diversos cursos para a capacitação da população 

em geral. Dentre as principais dificuldades encontradas para a melhor prestação de serviço 

da Polícia Civil no Maranhão, destaca-se o interesse por parte do governo em investir na 

segurança. Consequentemente, dentre os problemas mais comuns que se encontra nas 

delegacias na questão estrutural, e da forma como funciona, foi apontado a falta de pessoal 

para o serviço e de qualificação do pessoal que já desempenha alguma função e a falta de 

material para o andamento dos processos investigados. Dessa forma, faltam policiais civis 

para trabalhar diante dos desafios da demanda social, bem como recursos materiais que 

viabilizem o andamento dos processos investigados. O problema da falta investimento 

também reflete na estrutura física da Academia Integrada de Segurança Pública que já está 

bem comprometida para a realização dos treinamentos. Embora a Polícia Civil desenvolva 

um papel investigativo, atuando no campo jurídico devido a sua função de polícia judiciária, 

devemos atentar que casos de tensão entre a polícia e o cidadão podem ocorrer nas delegacias 

sem tomar a dimensão midiática. Logo, ela não está fora dessa discussão sobre a formação 

de uma polícia cidadã. Portanto, não podemos ver de forma separada a formação policial, o 

papel do Estado e a as políticas públicas de segurança pautadas nos Direitos Humanos. Estas 

três estão intrinsecamente ligadas, pois uma depende do bom desempenho da outra. A 

começar do Estado por ser de sua responsabilidade o investimento na formação e 

qualificação dos profissionais de segurança. As políticas de segurança discutidas neste 

trabalho servem para orientar a boa relação entre a polícia e a comunidade de modo que 

dirijam o olhar do policial a execução diária dos direitos humanos como uma característica 

que norteia seu bom desempenho dessa profissão na sociedade democrática.  

 

Palavras-chave: Formação policial. Policiamento Comunitário. Polícia Civil. 
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PROCESSOS FORMATIVOS DE LIDERANÇAS QUILOMBOLAS DO 

MOQUIBOM: CONTROLE SOCIAL E LUTA TERRITORIAL. 

 

Orientanda: Regiane de Araújo SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Marivania Leonor Souza FURTADO. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

Esta pesquisa, ao se apropriar da emergência das comunidades quilombolas como sujeitos 

de direitos, expõe como movimentos sociais organizados têm se posicionado frente a 

aparelhos do Estado na luta pela titulação de seus territórios.  O MOQUIBOM (Movimento 

Quilombola do Maranhão) é exemplo de um movimento que reúne lideranças e moradores 

de diversas comunidades quilombolas do Maranhão. Uma das características de muitos 

movimentos, inclusive deste, que é levantada como um dos pontos cruciais desta pesquisa é 

a forma como se posicionam frente ao aparelho do Estado, de modo a questionar suas ações 

em relação ao cumprimento do que já está determinado juridicamente em relação à 

permanência em seus territórios. Este estudo analisa a forma como esse movimento vem 

exercendo o controle social sobre as instituições oficialmente responsáveis pela política 

quilombola, a saber: o INCRA, Comarcas de Direito, dentre outras.  Para a realização desta 

investigação utilizei a metodologia da etnografia, realizada em momentos diversos de 

atuação do MOQUIBOM. Tomei como campo empírico, inicialmente, os encontros 

formativos para lideranças desse movimento organizados pela CPT. Adotei também a 

estratégia da participação situada em mobilizações protagonizadas pelas lideranças 

quilombolas frente ao poder público.  As etnografias de tais processos formativos e 

mobilizações permitiram interpretar a relação das demandas quilombolas e o 

(des)conhecimento que estes agentes sociais possuem sobre o direito territorial específico. 

  

 
Figura 1: Bolsita atuando como mediadora em encontro de formação. 
FONTE: Do arquivo pessoal do bolsista 

 

Constatei que muitas lideranças quilombolas necessitam de um maior aprofundamento nas 

questões que se relacionam às políticas de regularização fundiárias. Tal observação embasou 

os trabalhos de qualificação dessas lideranças para o Controle Social.  Esta pesquisa destaca 

a importância da formação dos mediadores que ao longo do tempo se tornaram responsáveis 

por toda uma interlocução política entre essas comunidades e os regimes burocráticos do 

Estado do Estado (Andrade, 2009), cabendo a estes mediadores orgânicos (Muniz, 2014), 

especificamente os que são erigidos pelas próprias comunidades, estarem munidos de todo 

um conhecimento necessário para que de forma qualificada, possam estar dialogando com 
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suas comunidades sobre seus direitos, suas articulações frente ao Estado e potencializar a 

capacidade de estarem exercendo controle social. Como resultado dos primeiros 

levantamentos da necessidade de qualificação desses mediadores orgânicos, analisaram-se 

os processos formativos desenvolvidos pela academia. Dessa forma, foram realizadas 

etnografias das atividades de planejamento, através de visitas às comunidades quilombolas, 

e execução de oficinas realizadas pela UEMA.  

 

    
Imagens 2 e 3: Reunião de planejamento com lideranças da região de Mirinzal. 
Fonte: Do arquivo pessoal do Bolsista 

 

Nas oficinas foram discutidos assuntos do campo jurídico, políticas públicas, identidade 

étnica e associativismo com lideranças quilombolas das regiões da Baixada Maranhense e 

do Baixo Parnaíba. As oficinas de controle social permitiram que enxergássemos, na prática, 

como a construção do conhecimento, sobretudo o conhecimento jurídico, se constitui de 

forma a dificultar o acesso a esse saber, não só para esse segmento social específico, mas 

para a sociedade em geral. 

 

       
Imagem 4: Pr.ª Drª Marivania Furtado dando  abertura a programação da I Etapa de 

Formação para Controle Social de Lideranças Quilombolas, realizada pela UEMA.  
Fonte: Caio Oliveira 

 

Mesmo utilizando uma metodologia que tentasse aproximar os saberes acadêmicos do 

campo semântico dos quilombolas, ou seja, de tornar aquilo que Geertz (1997) categoriza 

como experiências distantes (saber acadêmico) em experiências próximas (saber local) das 

lideranças quilombolas, as intervenções nas oficinas acabavam, muitas vezes, encontrando 

barreiras justamente pela forma que as relações de conhecimento, na visão de Bourdieu 

(1989) são construídas ao longo tempo. Tais relações se configuram, portanto, como formas 

de poder que acabam dificultando o acesso a tais conhecimentos, enfraquecendo o controle 

social exercido por estas lideranças.  Por outro lado, os quilombolas ao acessarem tal 

conhecimento têm criado canais de resistência, em mobilizações, ocupações de prédios 
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públicos, criando assim uma contra hegemonia no campo de disputa nas lutas territoriais no 

Maranhão. Dessa forma, demonstram que tais sujeitos transcendam sua condição de alvos 

do direito, para sujeitos sociais que se organizam na busca e efetivação de tais direitos de 

forma qualificada, já que na visão de Furtado (2012) essas comunidades sairiam de uma 

condição “em si”, para a conquista e redefinição de uma história “para si”. 

 

Palavras-chave: Controle Social. Lutas Quilombolas. Direito Territorial. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Maristela de Paula. Novos Sujeitos de Direitos  seus Mediadores: uma reflexão 

sobre processos de mediação. Disponível em: 

<http//www.revistas.uff.br/index,php/antropolitica/article/viewArticle/4> Acesso em:13 de 

janeiro de 2015 

CALVI, Kéttini Upp. O Controle Social nos Conselhos de Politicas e de Direitos. Disponível 

em: < 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HEcbhYgqO6MJ:dialnet.unirioja.

es/descarga/articulo/4024399.pdf+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 20 de 

Janeiro de 2015. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Caminhos da identidade: ensaios sobre etnicidade e 

multiculturalismo. São Paulo. Editora Unesp; Brasília: Paralelo 15. 2006. 

GEERTZ, Cliford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis – 

RJ. Ed. Vozes, 1997 

BOURDIEU, Pierre. O poder Simbólico. 14º Ed. Bertrand Brasil. Rio de Janeiro, 2010 

FURTADO, Marivânia Leonor Souza, Aquilombamento no Maranhão: um Rio Grande de 

(im)possibilidades. 2012. 313 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-

Graduação em Geografia. UNESP/ Presidente Prudente 

MUNIZ, Sérgio César Correa Soares. Da mediação à territorialização: o caso da “Área 

Comunitária” em Pedro do Rosário - MA. Monografia do Curso de Ciências, Universidade 

Estadual do Maranhão. São Luís, 2014 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

495 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS DOCENTES DO CAMPUS PAULO VI (UEMA): 

UMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM UNIVERSIDADES. 

 

Orientanda: Alenice de Jesus Morais SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientadora: Regina Célia de Castro PEREIRA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Luidiana Santos GONÇALVES – Graduanda em Geografia/UEMA; 

Natália Cristina Pereira LIMA - Graduanda em Geografia/UEMA 

 
A pesquisa desenvolvida estuda percepção ambiental do corpo docente da Universidade 

Estadual do Maranhão campus Paulo VI (UEMA) localizada no município de São Luís MA. 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a percepção ambiental dos docentes que compõem 

o quadro funcional da comunidade universitária do campus Paulo VI (UEMA), como via 

para identificar as atitudes e valores da mesma em relação aos problemas ambientais do 

campus. Sabe-se que o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para 

que se possa melhor compreender as complexas relações que ocorrem entre a sociedade e o 

ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas. Além de 

promover o desenvolvimento de hábitos, atitudes, valores e conhecimentos que levem a uma 

mudança de posicionamento dos cidadãos em relação ao ambiente, o que pode mitigar os 

danos provocados diretos e indiretamente ao meio natural.  Para o desenvolvimento deste 

trabalho adotou-se os procedimentos da pesquisa qualitativa alicerçada em Minayo (2001). 

A seleção do material bibliográfico foi feita e analisada de acordo com os assuntos que 

fundamentaram a pesquisa. Dessa maneira, foram pesquisados conteúdos relacionados à 

percepção ambiental, educação ambiental e desenvolvimento sustentável em fontes 

primárias e secundárias, houve também, levantamento de dados primários junto à Pró-

Reitoria de Administração e Departamentos onde se encontram os cadastros do público alvo. 

O instrumento elaborado pela equipe do projeto para a coleta de dados referentes à percepção 

ambiental dos atores da comunidade da Universidade Estadual do Maranhão (docentes) foi 

o questionário com questões abertas. Como resultados alcançados nesta etapa de coleta de 

dados, apresenta-se a estatística de professores da referida instituição. De acordo com a Pró-

Reitoria de Administração, constatou-se que a UEMA possui 823 professores no quadro 

efetivo, sendo 244 doutores (30%), 204 especialistas (25%), 375 mestres (45%). Referente 

ao segundo semestre de 2014. Neste primeiro ano de desenvolvimento do projeto, a etapa de 

levantamento bibliográfico e fundamentação teórica embasaram o tema abordado, 

permitindo caracterizar o problema pesquisado e discussão dos conceitos de percepção 

ambiental e educação ambiental. Identificou-se que as pesquisas sobre percepção ambiental, 

tem colaborado para difusão de estudos que fornecem subsídios ao processo de gestão e 

formulação de estratégias voltadas para a preservação do meio ambiente, estes estudos vem 

sendo desenvolvido  em temas como planejamento e sustentabilidade ambiental. Já educação 

ambiental além de ser uma noção conceitual amplamente discutida, tem sido aplicada como 

estratégia para desenvolvimento de projetos com ênfase nas questões ambientais, sobretudo, 

na conservação do meio ambiente e está prevista em políticas nacionais, estaduais e 

municipais de educação e de conservação ambiental. Como propostas para instituições de 

ensino superior, identificou-se que vem sendo desenvolvida a partir de abordagens 

educacionais, na formação de estudantes priorizando neste seguimento o fornecimento de 

informações e conhecimento sobre gestão ambiental e também por meio de exemplos 

práticos incorporados na operação e manutenção de seus campis. Destaca-se em 2012, foi 
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instituído o ano da Educação Ambiental na UEMA. Entretanto, observa-se que o corpo 

docente da Instituição já desenvolvia ações dessa natureza desde 2000, ainda que de forma 

isoladas, ou seja, em determinados cursos e por vezes em Pós-Graduação. Nesse sentido, 

eram geradas frequentes discussões entre os grupos sobre a necessidade se nomear um órgão 

responsável pelo gerenciamento ambiental institucionalizado no campus. Posteriormente, 

diante da demanda gerada, foi instituída em 2010 uma Comissão de Educação Ambiental. 

Em seguida houve em a implantação da Comissão Permanente de Educação Ambiental com 

objetivos de integrar e ampliar as atividades em Educação Ambiental desenvolvida em seus 

campi. Em 2014, foi de fato, instituída na Universidade Estadual do Maranhão a Assessoria 

de Gestão Ambiental (AGA) que tem como meta desenvolver um Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) que envolva todos os seguimentos da universidade na resolução de 

problemas socioambientais da IES. Atualmente na UEMA, as estratégias de educação 

ambiental são praticadas através de atividades de ensino, pesquisa e extensão wokshops, 

conferências, dentre outras iniciativas. As análises preliminares das entrevistas revelam que 

há uma quantidade relevante de problemas ambientais presentes de forma latente nas 

imediações e entorno do campus Paulo VI, dentre os vários problemas citados destacam-se: 

destino inadequado dos resíduos sólidos; falta de coleta seletiva no campus; saneamento 

básico irregular em vários locais; desperdício de água nas torneiras e vasos sanitários; 

presença constante de animais abandonados e doentes por todo o campus; desperdício de 

energia em salas após as aulas; falta planejamento ambiental; o desconhecimento a despeito 

da origem da água potável consumidas na UEMA; falta de arborização e manutenção nas 

árvores mais antigas; falta de estacionamentos cobertos etc. Conforme declara a maioria dos 

questionados, ainda que não interfiram diretamente em suas atividades diárias, no entanto, 

se dizem estarem incomodados com a vivência tão próxima de si e dos educandos daqueles 

problemas ambientais relatados por eles. Segundo eles, as universidades deveriam ser em 

muitos aspectos, exemplo para a sociedade inclusive no que se referem às questões 

ambientais. Verificou-se também, que apesar do reconhecimento de tais problemas, boa 

parte dos sujeitos da pesquisa não se inclui como participantes ou causadores deles. 

Entretanto, outros já se enquadram como possíveis contribuintes de tais problemas, à medida 

que utilizam em suas atividades diversos materiais provenientes de laboratórios dentre outras 

atividades que geram resíduos, sem que haja de fato uma destinação correta. Nesse sentido, 

os docentes desconhecem a existência de um ambiente indicado pela Instituição que seja 

apropriado para o descarte desses materiais. Ainda sobre esse assunto, uma parte 

considerável dos pesquisados, admitem não adotarem uma postura de participação ativa nos 

setores que discutem a questão ambiental, assim como a exigência constante diante dos 

administradores da IES a despeito da resolução dos problemas identificados. Em outra 

perspectiva, no cotidiano os educadores alegam adotarem uma postura sustentável em 

relação ao meio ambiente contribuindo para minimiza os impactos ambientais existentes no 

local. Ainda sobre os resultados, observou-se que não há trabalho semelhante na 

Universidade Estadual do Maranhão o que reforça a importância de seu desenvolvimento no 

local. Ressalta-se que os resultados esperados desta pesquisa contribuirão para a valorização 

da percepção ambiental como linha de pesquisa em universidades.  

 

 

 

Palavras-chave: Percepção ambiental; UEMA; Educação Ambiental 
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O CARSTE NA REGIÃO SUL DO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Antonia Rejane Cavalcante MORAIS - Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda do Curso de Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Claudio Eduardo de CASTRO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA.  

 

Colaboradores: Jefferson Luis dos Santos PONTES – Graduando do Curso de 

Geografia/UEMA e Bolsista do CNPq/UEMA; Elison André Leal PINHEIRO - Graduando 

do Curso de Geografia/UEMA. 

 

Apresenta-se aqui os dados sobre as prospecções das Unidades Espeleológicas da Região 

Sul do Maranhão, as quais apresentam abrangência de diferentes patrimônios, sejam estes 

geológicos, espeleológicos, arqueológicos, faunísticos, florísticos, entre outras, que 

constituem características peculiares mediante sua situação geográfica. Isto ocorre, pois: "As 

diferentes condições de clima, de relevo e de solo do território brasileiro permitem o 

desenvolvimento de uma grande diversidade de ambientes naturais. A cobertura vegetal do 

Maranhão reflete, em particular, a influência das condições de transição climática, entre o 

clima amazônico e o semiárido nordestino"(CORREIA FILHO, et al., 2011 p. 19). Por 

situar-se entre o norte e o nordeste brasileiro, o Estado do Maranhão vem representar 

aspectos fisionômicos distintos de outros estados, cujas características sejam da região 

amazônica e do semiárido nordestino. Neste sentido, o Sul do Estado apresenta em suas 

feições aspectos únicos e próprios que conduz na execução de toda uma técnica diferenciada 

e incrementada, desenvolvida e estabelecida com aprimoramentos de sua pesquisa para 

obtenção de dados necessários em sua proposta. Em busca destes fatores, a pesquisa 

realizada em Tasso Fragoso – MA vem ser constituída mediante à preservação natural 

estabelecida nesse ambiente, por situar-se no sul do Estado apresenta existência das 

potencialidades espeleológicas. Neste sentido, são conduzidos estudos voltados à 

compreensão da dinâmica natural do lugar, a partir do levantamento de elementos existentes 

na área, para a interpretação destes fenômenos que contribuem na existência das feições 

espeleológicas. Estes fatores são condicionantes a partir da dinâmica natural do ambiente, 

promovidas pelos processos de precipitação pluviométrica, que submetem à modelação das 

estruturas geológicas e espeleológicas, as quais, de forma interligada são constituídas no 

relevo cárstico, que são suscetíveis a estes efeitos. É o que apresenta (CAVALCANTI, et 

al.,2012, p. 112) quando aborda que:“(...) trata-se de um ecossistema complexo formado por 

rochas que, ao longo de milhares de anos, foram dissolvidas pela água naturalmente 

acidulada. Tal ambiente é caracterizado, principalmente, pela circulação de água em 

superfície e sub-superfície e, por isso, conta com a presença de cavernas, (...). São exemplos 

de rochas solúveis, em ordem aproximada de maior solubilidade: calcário, dolomito, 

mármore, arenito, quartzito, granito, formação ferrífera, entre outras (vide carste)”. Se 

estabelece o entendimento sob as feições apresentadas nestes ambientes, que favorecem a 

beleza cênica da região, com formações espeleológicas de diferentes dimensões e aspectos 

morfológicos, configurando as diferentes morfologias das estruturas geológicas que, 

promovidas pelos mesmos efeitos, apresentam diferentes formas. Além destas fisionomias, 

os fatores condicionados ao processo de formação destas feições proporcionam a existência 

de vida florística e faunística, que, por condições ambientais adversas, possibilitam a 

manutenção de vida a partir deste recurso raro, rico e diversificado. Diante de todo o exposto, 

entende-se que a área de estudo é favorecida por sua dinâmica natural, que conduzidas pela 

representação de feições espeleológicas e geológicas são obtidas por meio da dissolução da 
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rocha de ambiente cárstico, o que constitui potenciais sob este fator litológico. Além disso, 

sua constituição vem sendo conduzida a partir de fatores bióticos, o que vai ocasionar 

dinâmica climatológica em proporção das feições existentes neste ambiente, em meio ao 

regime pluviométrico, o que também favorece na existência de vida desta diversidade sob 

condições adversas. Vem, portanto, apresentar a existência de um potencial fossilífero, tendo 

este fator a condição necessária para o desvendamento tanto da dinâmica ocorrente neste 

ambiente, assim como também dos históricos de civilizações. Este lugar por apresentar 

condições naturais favoráveis, vem propiciar o estabelecimento de vida, tanto humano 

quanto as demais. Nesse pressuposto é que se apresentam marcas de nossos ancestrais, com 

evidência desta narrativa que define a representação humana neste cenário, cujo 

estabelecimento refere-se à sobrevivência e sua relação com a paisagem natural do lugar, 

uma manifestação cultural atrelada aos costumes e na permanência deste bioma de grande 

importância não somente no desvendamento deste histórico, mas na manutenção da 

diversidade conduzida como patrimônio individualizado, composta pelo conjunto de 

elementos apresentados. Nesse exposto, apresenta a condição dada ao desenvolvimento 

desta pesquisa, que são condicionadas pelo levantamento de sua existência com a finalidade 

de catalogação, cujo seguimento é estabelecido pelo sistema BCRA 4C, definidas como 

parâmetros e normas conduzidos na coleta de dados em elaboração das cartas topográficas 

com precisão e detalhamento. Este sistema é seguido nacionalmente pela Sociedade 

Brasileira de Espeleologia - SBE, que auxilia na forma de execução da coleta de dados, 

estabelecendo parâmetros na elaboração dos contornos, além de registrar os elementos que 

se constitui nas cavernas. Afirma (MAGALHÃES e LINHARES, 1997 s/p) que: “(...) é um 

sistema de elaboração das cavidades com precisão e detalhamento de um mapa 

espeleológico”. Estes fatores ao serem conduzidos têm por razão uma finalidade: a de 

prospectar e documentar todos estes elementos, em desenvolvimento das ações cabíveis de 

preservação. Tendo as condições assinaladas e representadas nessa região, assinala Bandeira 

(2013 p. 118) que sugere: "(...) desenvolver estudos de coletas para projetar o terreno das 

cavidades, identificando os seres ali existentes, falar dos processos naturais que constitui na 

formação das cavidades e registros arqueológicos encontrados nesse patrimônio". Esses 

aspectos possibilitam o cadastro pela SBE, em fins de documentar a existência desse rico 

patrimônio, que constituído por 22 cavernas, 3 destas com registros arqueológicos (Sítio 

Irmão do Meio, Abrigo Boca Aberta e Caverna do Lascamento na Serra da Estiva) vem de 

fato apresentar fatores que conduzam na preservação deste rico artefato. Além disso, outros 

fatores registram a necessidade do cadastramento destas unidades, onde o (ICMBio, 2009  

s/p) apontam o cadastramento pelo CECAV - Centro Nacional de Cavidades apenas de 6 

cavernas, além de apontar um alto Potencial Espeleológico na Região Sul do Estado do 

Maranhão. É o que vem constatar nesta pesquisa, onde a região Sul do Maranhão constata 

durante a prospecção toda esta existência, conforme apresenta FIGURA 1, os pontos de 

localização das cavernas no mapa, com a execução de todas as etapas deste trabalho 

estabelecida conforme apresenta a FIGURA 2, a confecção das cartas topográficas, 

representada pela Caverna Toca do Rapel, além da FIGURA 3, que representam o mosaico 

paisagístico deste cenário que de fato se constitui e efetiva as ações que este trabalho vem 

desenvolvendo. Constata-se nos resultados conforme esta demonstração, a existência de 

diferentes patrimônios (Geológico, Espeleológico, Faunístico, Florístico e Arqueológico), 

que conduz de modo interligado toda sua existência e com seu dinamismo possibilita na 

constituição de vida, do histórico deste cenário predominante com uma variável diversidade, 

o que deve ser levantadas e catalogadas conforme etapas estabelecidas.  
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Com o levantamento topográfico em elaboração das cartas topográficas, são também 

confeccionados o relatório de dados técnico, aos quais devem constar a existência desses 

parâmetros. Isto possibilita na sua preservação, a partir do que relata o (CECAV, 1988, s/p), 

quando apresenta a constituição da lei em proteção a áreas naturais, elaborada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil: " No Capítulo II, parágrafo VII: Proteção 

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”. Mediante estes fatores, 

efetiva-se como proposta deste trabalho a realização do cadastramento, que permite sua 

identificação, para assim conduzir na proteção desta região como grande patrimônio natural, 

histórico e cultural, com o aparato da constituição federal. Todos os fatores aqui 

apresentados consideram que grandes áreas deve ser conduzidas as prospecções. Isto remete 

ao que apresenta o CECAV, onde a região se constitui com alto Potencial Espeleológico no 

Sul do Estado, o que pode ser constatado de forma abundante durante sua prospecção. 

Atesta-se ainda que outras áreas na região Sul devem ser prospectadas, em vista do 

favorecimento de sua estrutura litológica de ambiente cárstico favorecer por dinâmica 

natural, a ocorrência das cavidades naturais, com diferentes morfologias, condicionando a 

existência de fauna e flora, enfim contribuindo para a existência desta Geodiversidade com 

diferentes cenários paisagísticos. 

 

Palavras-chave: Potencialidades. Espeleologia. Sul do Maranhão. 
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FIGURA 1: Mapa de 

localização das potencialidades 

espeleológicas encontradas em 

Tasso Fragoso – MA 

FONTE: EMBRAPA. Elaboração: 

LEAL, 2014 

 

FIGURA 2: Acabamento da 

carta topográfica da Caverna 

Toca do Rapel, em Tasso 

Fragoso - MA 
FONTE: Pesquisa. Elaboração: 

MORAIS, 2014  

 

 
FIGURA 3: Representação do 

mosaico paisagístico 

encontrado em Tasso Fragoso 

– MA 
FONTE: MORAIS, et al 2014 
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AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE URBANA EM SÃO LUÍS PARA A 

PESSOA COM DEFICIÊCIA FÍSICA: UM OLHAR SOBRE O CONJUNTO 

HABITACIONAL ANGELIM. 

 

Orientando: Crystiã Araújo LEÃO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Geografia-CECEN/UEMA. 
 

Orientadora: Hermeneilce Wasti Aires Perreira CUNHA. 

Prof.ª Drª. do Departamento de História e Geografia-CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Sâmia Tárcila BALDEZ-Graduanda em Geografia/UEMA. 

 

Ao longo da história o indivíduo com deficiência sempre foi visto de maneira diferenciada, 

o que interferiu diretamente na maneira como essas pessoas eram tratadas. Na idade média 

devido sua condição, essas pessoas eram hostilizadas em público, sendo vistas como 

aberrações e serviam de atração em circos e praças públicas, além do estigma de conviver 

com relação imputada a sua condição de que a deficiência era predestinada, sendo esta, 

consequência dos pecados cometidos pelo indivíduo.Com o passar dos anos as pessoas com 

deficiência passaram a ter seus direitos reconhecidos, a parir dos anos 60 começam a eclodir 

movimentos em prol dos direitos dos indivíduos com deficiência (BRASIL,2004), ao mesmo 

tempo em que se percebe o crescimento acentuado da população urbana mundial e 

consequentemente do número de deficientes, o que exige infraestrutura adequada para esses 

indivíduos. Até chegarmos às legislações que asseguram tais direitos foi um longo processo, 

ao mesmo tempo em que há uma fragilidade no sentido de garantir o pragmatismo dessas 

leis o que se torna um dos maiores entraves no cotidiano das pessoas com deficiência. Diante 

desta problemática faz-se necessário questionar a estrutura de nossas cidades tendo em vista 

o crescimento desordenado destas e o aumento da população, levando em conta as demandas 

que surgem diante das novas configurações que essas dinâmicas imprimem no espaço 

urbano. Em São Luís este processo não é diferente, a cidade chega a primeira década do 

século 21 com mais de 1 milhão de habitantes, e neste cenário surgem questões que norteiam 

a estrutura da cidade nos mais variados ambitos e inúmeros problemas estruturais, a esse 

respeito  Diniz (1999) destaca  que a urbanização não se limita apenas aos problemas 

urbanos, mas abrange um campo maior, por isso, através desta pesquisa nos propomos a 

analisar o conceito de cidade acessível no contexto brasileiro e maranhense analisando 

comparativamente as condições do Conjunto Habitacional Angelim (Figura 01), tendo em 

vista que este surgiu no âmbito das grandes políticas de habitação no período da ditadura 

militar tendo como órgão executor a COHAB (Companhia de Habitação Popular do 

Maranhão). Para tanto no primeiro momento da pesquisa fizemos o levantamento 

bibliográfico e logo após foram realizadas visitas técnicas a área de estudo com o intuito de 

identificar problemas relacionados à acessibilidade. 
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Figura 01: Mapa do Conjunto Habitacional Angelim. 
Fonte: CUNHA, H.W.A.P, 2012. 

 

Ao analisar as condições de acessibilidade no Conjunto Habitacional Angelim foi possível 

constatar através das visitas técnicas inúmeros problemas referentes à estrutura física do 

bairro. Os aclives e declives no bairro são visíveis, dificultando a mobilidade e acessibilidade 

das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. O Conjunto desde sua fundação 

conta apenas com uma única linha de ônibus e que de acordo com os moradores é 

extremamente deficitária, ocasionado muitos problemas para os que dependem do transporte 

coletivo.Os resultados indicam através dos registros fotográficos, que as barreiras 

arquitetônicas (Figura 02), são responsáveis por não facilitar a vida dos sujeitos sociais que 

apresentam dificuldade de locomoção. 

 

Figura 02: Características Observadas no Bairro; A-Avenida Principal com Declive; B-Uso 

Impróprio de Calçada no Angelim.  
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Palavras-chave: Pessoa com Deficiência, Conjunto Habitacional, São Luís. 
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PARÂMETROS METEORO-CLIMÁTICOS DA ZONA URBANA DE 

IMPERATRIZ (MA) ENTRE JANEIRO DE 1961 E DEZEMBRO DE 2013: 

SUBSÍDIOS ESTATÍSTICOS AO PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO 

TERRITORIAL. 

 

Orientanda: Francinilda Bezerra de LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Geografia Licenciatura (UEMA\CESI\DHG). 

 

Orientador: Luiz Jorge Bezerra da Silva DIAS. 

Prof. Msc. Assistente I de Geografia Física (UEMA\CESI\DHG). 

 

As análises do clima urbano são, atualmente, necessidades científicas prioritárias, haja vista 

as demandas para reconhecimento dos impactos ambientais antropogênicos associados aos 

meios citadinos, o que concorre para um reconhecimento integrado das dinâmicas dos 

sistemas atmosféricos que envolvem os espaços construídos pelas sociedades. Destarte, 

existem dois componentes para a análise climatológica: um natural, resultante de processos 

planetários zonais e azonais associados à própria evolução dos sistemas ambientais 

terrestres, cujas derivações (mesoclimas, topoclimas e microclimas) são relacionadas às 

características das heranças regionais e locais da natureza (AB’SÁBER, 2012); outro, 

antropogênico, que traz consigo perturbações impostas pelas sociedades humanas, 

cumulativamente, num processo contínuo de conversão de paisagens naturais em espaços 

artificiais, o que causa mudanças significativas nas dinâmicas atmosféricas em diversas 

escalas. O objetivo geral do presente trabalho ateve-se em compreender as dinâmicas 

climatológicas ocorridas em Imperatriz (MA) no intervalo de 1961 a 2013, associadas às 

análises dos elementos formadores de tempo e clima locais no mesmo intervalo temporal. 

Por conseguinte, os específicos foram: coletar os dados oficiais acerca dos elementos 

formadores do clima de Imperatriz (MA) para o lastro temporal proposto; analisar 

estatisticamente as séries de dados meteorológicos e climáticos de Imperatriz (MA), tendo 

em vista a necessidade de estabelecimento de ritmos e normais climatológicas em relação 

com os episódios climáticos macrorregionais ocorridos no período estabelecido pela 

pesquisa; estabelecer as estatisticamente as medidas de tendência central para cada conjunto 

de elementos formadoras do clima local imperatrizense. Como Metodologia, o estudo teve 

como base a proposta de Monteiro (1976; 2015), que define o Sistema Climático Urbano 

(SCU), com suas escalas de análise, a partir do ritmo climático (MONTEIRO, 1971). Como 

procedimentos de análise, foram desenvolvidas as seguintes atividades: (a) pesquisa 

bibliográfica em literatura especializada sobre o tema; (b) realização de pesquisas 

sistemáticas nas bases de dados oficiais (IBGE, INMET); (c) elaboração de mapa de 

localização e situação geográfica de Imperatriz, utilizando-se do software de geoinformações 

QuantumGis® 1.8; (d) tabulação de dados para tratamento estatístico adequado para dados 

obtidos na estação meteorológica de Imperatriz (MA), operada pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET, 2014), para o intervalo compreendido entre janeiro de 1961 a 

dezembro de 2013, usando-se o software MS Excel 2010®; (e) elaboração de medidas de 

tendência central, quais sejam: média, mediana e moda, além de desvio padrão, para 

reconhecimento dos anos-padrão de medição, bem como indicação dos ritmos habituais das 

variáveis meteorológico-climatológicas adotadas, conforme será indicado adiante. Para tal 

atividade, foi utilizado o igualmente o software MS Excel 2010®. Os elementos formadores 

do clima imperatrizense escolhidos foram: (a) total de dias chuvosos por mês; (b) 

precipitação pluviométrica mensal; (c) temperaturas máximas mensais; (d) temperaturas 

mínimas mensais; (e) umidade relativa do ar mensal; (f) insolação total; (g) 

evapotranspiração potencial; (h) nebulosidade média; (i) velocidade dos ventos; (j) insolação 
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total. Foram, ainda, correlacionados fatos observados com presença dos fenômenos El Niño 

e La Niña. Como resultados, foram analisados primeiramente os sistemas produtores de 

tempo em Imperatriz (MA), os quais atuam em macroescala e independentemente das ações 

diretas humanas. Atuam em Imperatriz as massas de ar Equatorial Continental (mEc), da 

Equatorial Atlântica (mEa). Há, ainda, a atuação da ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical). Nimer (1989), por seu turno, associa a ZCIT ao fenômeno das correntes 

perturbadas de Norte, quando proporciona alterações nos máximos de precipitação nos 

meses de março e abril, quando se encontra estacionada mais a Sul, no continente sul-

americano. No tocante às informações relativas aos elementos formadores do clima 

imperatrizense, foram notabilizadas alterações substantivas nas mensurações a partir da 

década de 1990. Elas estão relacionadas, sobretudo, às variações atmosféricas induzidas 

pelas atividades humanas, em que pese as desenvolvidas na Zona Urbana de Imperatriz 

(MA). Assim, as alterações de ritmo caracterizam marcantemente o SCU do território 

analisado, o que concorre para a necessidade cada vez maior de reconhecimento dos 

comportamentos meteorológico-climáticos locais para a tomada de decisões. A Figura 01 

demonstra, em resumo, as variações e alguns parâmetros estatísticos calculados além das 

médias, para se ter um ideia mais aproximada dos ritmos de longo prazo. Concluiu-se, pois, 

que os meses de janeiro a março, mais chuvosos, possuem uma característica peculiar de 

indução à alteração, provavelmente natural, das variáveis, tendendo a tempos mais úmidos. 

O contrário ocorre no inverno (junho – setembro), quando os meses são mais secos e as 

variáveis que dependem das condições higrométricas são alterados, em função da baixa 

nebulosidade e da insolação. Porém, é observada uma alteração do ritmo a partir de meados 

a fins dos anos 1990, o que implica em possibilidades vinculadas entre expansão territorial 

acelerada, falta de arborização, supressão de vegetação nas zonas rurais circundantes e 

conversão de margens de cursos d’água locais e regionais em áreas ocupadas. 
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Figura 01: Gráficos dos elementos formadores do tempo imperatrizense para o recorte 

temporal jan.1961 – dez.2013. 
Fonte: Dados construídos a partir de INMET (2014). 
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Palavras-chave: Sistema Clima-Urbano (SCU); Elementos Climáticos; Imperatriz (MA). 
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS SOBRE OS 

PROCESSOS EROSIVOS ACELERADOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA. 

 

Orientando: Jefferson Domingos VIANA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmico do Curso de Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: José Fernando Rodrigues BEZERRA. 
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Os processos morfogenéticos e morfodinâmicos, incluído as feições erosivas e as chuvas, 

têm sido estudados pela Geomorfologia como os principais responsáveis pela esculturação 

da superfície terrestre. Nesse trabalho, objetivou-se analisar a influência dos índices 

pluviométricos sobre os processos erosivos acelerados nos municípios de São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, bem como a elaboração do mapa de índices 

pluviométricos da área de estudo, como também a continuação do monitoramento das 

voçorocas já identificadas no trabalho “Monitoramento de áreas degradadas na porção Norte 

da Ilha do Maranhão” (VIANA, 2014) (Figura 1), além de mensurar a taxa de infiltração das 

erosões no período chuvoso seguindo os procedimentos propostos por Hills (1970) e 

caracterizar os solos das áreas degradadas utilizando a ficha de descrição morfológica dos 

solos e carta de cores para solos Munsell. 

Figura 1 - Voçorocas: A – Araçagy I; B – Araçagy II e C – Araçagy III. 

 

Em destaque há alguns anos pela sociedade global, os fatores morfoclimáticos são um dos 

principais agentes na modelagem e remodelagem da superfície terrestre, o que influencia 

significativamente na organização da paisagem. Assim sendo, foi elaborada uma 

classificação dos tipos de erosões baseada pela peculiaridade de cada local, como erosões 

glaciárias (devido à ação de geleiras); e as erosões pluviais (típicas de regiões tropicais 

chuvosas), como é o caso do nosso país (SANT’ ANNA NETO e ZAVATINI, 2000). Com 

ênfase na erosão causada pela água Hasset e Banwart (1992) apud Guerra e Jorge (2014) 

afirmam que a erosão causada pela ação da água é a forma mais comum de erosão e de maior 

distribuição espacial na superfície da Terra. De acordo com o novo dicionário geológico 

geomorfológico (GUERRA e GUERRA, 2006), o termo voçoroca é definido como uma 

escavação ou rasgão do solo ou da rocha decomposta, ocasionada pela erosão de escoamento 

superficial e também pelo escoamento subsuperficial. Com o objetivo de mensurar as taxas 

de recuo das voçorocas com utilização da técnica de estaqueamento proposta por Guerra 

(2006), utilizaram-se estacas, bússola, pregos e trenas (Figura 2-A) etapa essa realizada de 
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fevereiro de 2014 a julho de 2015; ainda em campo foi realizada a descrição morfológica do 

solo com utilização da carta de cores de Munsell (Figura 2-B) e realizada a coleta de três 

amostras para análise morfológica em laboratório da cor, textura, forma, tamanho, 

consistência seca, consistência úmida, consistência molhada (plasticidade) e pegajosidade 

respectivamente, de acordo com Oliveira (2011), do solo das erosões estudadas (Figura 2-

C), em continuação aos objetivos propostos no trabalho foi realizado o teste de infiltração 

de acordo com os procedimentos proposto por Hills (1970), que consiste na utilização de um 

cilindro anel, instalado no solo, onde o mesmo foi preenchido com água, além disso, utilizou-

se régua para medição da altura da água no cilindro, um prendedor, um cronômetro e uma 

planilha para anotação (Figura 2-D). O mapa correspondente a distribuição dos índices 

pluviométricos foi elaborado a partir do cruzamento dos dados das estações meteorológicas 

automáticas do INMET, no período de 2000 a 2013 dos municípios de São Luís, Turiaçu, 

Chapadinha, Zé doca e Bacabal com a ferramenta estatística Krigagem, disponível na 

extensão Spatial Analyst (licença EFL 987834843) do software Arcgis10.2 (licença 

EFL99703439). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Etapas do trabalho: A – Monitoramento das voçorocas; B – Descrição 

morfológica (carta de cores de Munsell); C – Análise morfológica em laboratório e D – teste 

de infiltração. 

 

De acordo com o a proposta pesquisa, todos os objetivos foram alcançados, sendo que de 

acordo com o mapa dos índices pluviométricos (Mapa 1). Na localidade de ocorrência das 

voçorocas, encontram-se os maiores índices de chuva, tendo por base valores superiores a 

2.000 mm, esse dado demonstra que a água da chuva é um dos fatores de grande 

expressividade no desenvolvimento das erosões e que associado a outros fatores, como a 

erodibilidade, contribuem para que as mesmas continuem em constante erosão regressiva. 

Os dados corroboram com valores obtidos com o monitoramento dessas erosões (Tabela 1), 

sendo o uso e manejo da terra um fator preponderante para o aceleramento das erosões 

devido ao crescimento sem planejamento, onde as populações ocupam áreas inadequadas 

que culminaram, no surgimento de tais processos de degradação do solo. 
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Tabela 1 - Monitoramento das voçorocas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os testes de infiltração foram realizados nos meses de abril e julho de 2015, sendo que de 

acordo com os dados obtidos na voçoroca Araçagy I houve baixa drenagem de água em seu 

solo, ocasionada possivelmente pela saturação do mesmo por intermédio do acumulo de água 

no solo do período chuvoso, denominada de umidade antecedente (GUERRA, 2014), o que 

acarretou no baixo índice de infiltração, com apenas realizada uma recarga de água aos 27 

min. Nas voçorocas Araçagy II e III houve recarga de água aos 17 min. e 16 min. 

respectivamente, sendo assim considera-se o solo dessas voçorocas com a maior taxa de 

infiltração. Em relação à descrição morfológica do solo das voçorocas o tipo é Argilosso 

vermelho-amarelo, com suas características exposta na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Descrição morfológica das voçorocas. 

 

Araçagy I 
Amarelo-avermelhado (5 YR 6/8); média; angular; pequena; macia; 

friável; ligeiramente plástica; ligeiramente pegajosa 

Araçagy II 
Cinzento-avermelhado (5YR 5/2); média; angular; média; ligeiramente 

dura; friável; ligeiramente plástica; ligeiramente pegajosa 

Araçagy III 
Cinzento-rosado (5YR 7/2); média; angular; média; dura; firme; 

ligeiramente plástica; ligeiramente pegajosa 
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Os objetivos do projeto foram todos alcançados, sendo eles necessários para conhecimento 

da sociedade atual, em virtude do tema erosão está atuante significativamente na superfície 

da Terra e tanto os agentes exógenos (externos) com maior ênfase a ação da água das chuvas, 

como o homem em ações muitas vezes inadequadas tem contribuído para intensificação e 

aceleramento dos processos erosivos, com isso o trabalho pode ser utilizado como 

diagnóstico ambiental a fim de demonstrar a importância dessa temática. 

 

Palavras-chave: Análise; índices pluviométricos; processos erosivos. 
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UMA ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL NO 

VALE DO ITAPECURU / MA PARA DEFINIÇÃO DOS EIXOS ESTRUTURANTES 

DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DO TERRITÓRIO DA CIDADANIA. 

 

Orientanda: Jéssica Neves MENDES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: José Sampaio de Mattos JÚNIOR. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Justificando a falta de políticas que promovam o desenvolvimento rural no Brasil nas últimas 

décadas, durante o governo Lula, foi criada a política de apoio ao desenvolvimento 

sustentável de territórios rurais, com o objetivo de promover iniciativas que melhoram a 

qualidade de vida da população rural. Assim, com estratégias e arranjos institucionais nos 

diferentes territórios visando novas dinâmicas de desenvolvimento em territórios rurais, 

foram criados programas como Territórios da Cidadania e o PTDRS (Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável). Este trabalho teve como objetivo analisar o papel do 

Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru, para as discussões dos eixos estruturantes, 

focando-se na dimensão econômica para a estruturação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, a partir da implantação do Território da Cidadania.  O 

Território da Cidadania Vale do Itapecuru (MA) é formado por 10 municípios (Anajatuba, 

Cantanhede, Itapecuru Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, 

Pirapemas, Presidente Vargas, Santa Rita e Vargem Grande. Para a realização da pesquisa 

fora realizado um levantamento bibliográfico sobre a questão agrária no Brasil, concepções 

de Território, Politicas Territoriais, Plano Nacional de Reforma Agrária, Desenvolvimento 

territorial, Qualificado do PTDRS no Vale do Itapecuru-MA, e uma leitura dos referenciais 

adotados pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial para a implantação da política 

territorial. Posteriormente, fora realizado trabalho de campo composto por visitas às 

Instituições públicas e entidades não governamentais com a finalidade de coletar 

informações sobre a composição dos colegiados territoriais e as decisões que envolveram a 

confecção do Plano Territorial de Desenvolvimento Sustentável, também fora realizado 

aplicação de questionários nos municípios que compõem o Colegiado Territorial do Vale do 

Itapecuru – MA, a aplicação destes fora. Assim, para compreender como se dá o processo 

de execução dos programas do Governo Federal, é importante se fundamentar em alguns 

conceitos de território, e assim analisar como este conceito é adotado nas Políticas Públicas 

do Governo Federal, na área de estudo Vale do Itapecuru. De acordo com Saquet (2003, p.3), 

“o território é compreendido como fruto de processos de apropriação e domínio de um 

espaço, inscrevendo-se num campo de forças, de relações de poder econômico, político e 

cultural”. Assim, o território é visto como um resultado de múltiplas relações de poder no 

espaço geográfico. Para SDT/MDA, as políticas territoriais são importantes para o 

ordenamento territorial, assim como, servem para o processo de complemento para políticas 

de descentralização. Diante disso, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial considera 

território como:  
Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios multidimensionais 

– tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as 

instituições – e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se 

relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se 

pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, 

cultural e territorial. (MDA/SDT, 2005, p. 11). 
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Assim, é notório que o conceito de território usado pelo MDA, não está diretamente ligado 

as abordagens usadas por diversos autores na Academia, onde na Geografia este conceito é 

mais amplo. “Portanto, é impossível compreender o conceito de território sem conceber as 

relações de poder que determinam a soberania”. (Fernandes, 2008, p. 279). Ao longo dos 

anos, o governo brasileiro na tentativa de amenizar as desigualdades históricas que 

configuravam os diferentes territórios, buscou estratégias para um desenvolvimento mais 

equilibrado, desconcentrar e descentralizar o poder político. Com a Constituição Federal de 

1988, passou a ser estabelecido um compromisso com a questão regional, cabendo ao 

Governo Federal estabelecer metas afim de reduzir as desigualdades regionais, assim foram 

implantados programas de desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Entretanto, somente na década de 1990, a questão territorial passou a ganhar espaço no 

debate de políticas públicas. De acordo com Geraldi (2012), a políticas territoriais tentam 

definir uma posição de apoio ao planejamento. Esse planejamento tende a disciplinar o 

cidadão, normatizar e padronizar a realidade, inserindo as pessoas em uma realidade que 

pode ser controlada pelo Estado. Na perspectiva de gerar novas dinâmicas de 

desenvolvimento, no início da gestão do governo de Luís Inácio Lula da Silva, foram criados 

programas com objetivo de articular o desenvolvimento em territórios com graves 

deficiências estruturais e alta incidência de pobreza. O PTDRS é um plano com o objetivo 

de evidenciar as potencialidades e baseado nos eixos estruturante apontar caminhos para se 

reverter o quadro da pobreza rural. No fim do ano de 2007, a política de desenvolvimento 

sustentável dos Territórios Rurais conseguiu alcançar um grau importante de maturidade, 

assim fora criado o Programa Territórios da Cidadania. A ideia do programa, é universalizar 

programas básicos de cidadania e participação. No Maranhão foram criados oito territórios 

da cidadania, considerados pelo MDA como prioritários, sendo demarcados de forma 

estratégica, os territórios são: Alto Turi e Gurupi, Baixada Ocidental, Baixo Parnaíba, 

Campos e Lagos, Cocais, Lençóis Maranhenses, Médio Mearim e Vale do Itapecuru. O 

colegiado territorial do Vale do Itapecuru, para qualificar-se no PTDRS, reuniu vários atores 

sociais dos municípios visando alcançar os objetivos do plano, e estabelecer dimensões para 

o desenvolvimento sustentável, considerando as orientações da SDT. Os representantes do 

Território Vale do Itapecuru realizaram uma leitura e reflexão da Visão de Futuro do 

PTDRS, o qual fora elaborada em 2005, para cada dimensão do mesmo. A partir disto, fora 

realizado o planejamento sustentável para o desenvolvimento do território. Para a dimensão 

econômica, fora estabelecido programas para cada eixo estruturante (agricultura, pecuária, 

extrativismo, infraestrutura de apoio à produção, comercialização e turismo). No Colegiado 

Territorial Vale do Itapecuru, a partir da análise dos questionários aplicados a membros da 

sociedade civil e poder público, tem-se 17 representantes da sociedade civil e 11 

representantes do poder público, o qual a sociedade civil tem como organização ou entidades 

representativas: Sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, Colônia de Pescadores, 

Associação de produtores, Associação Comunitária, Associação de Pequenos Produtores 

Rurais e da Escola Familiar Agrícola. Enquanto que o Poder Público possui como 

organização ou entidades representativas a Escola Familiar Agrícola, Secretaria de 

Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Pesca. Sobre o questionamento da 

elaboração do PTDRS, em relação à contribuição, 41% dos representantes da sociedade civil, 

apontaram que participaram nas oficinas de discussão para sua formação e 24% apontaram 

que participaram na concepção e elaboração. Enquanto os representantes do poder público, 

38% participaram oficinas de discussão para sua formação e 29% participaram na concepção 

e elaboração. Quanto à frequência de temas tratados nas reuniões do colegiado, para ambos 

representantes do mesmo (sociedade civil e poder público), os mais tratados são: 

desenvolvimento agropecuário, saúde, meio ambiente, infraestrutura, projetos, controle 

social, cidadania e inclusão social. Diante disso, a pesquisa buscou analisar a contribuição do 
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Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru para a estruturação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. A partir da análise do documento de Qualificação do Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável Vale do Itapecuru elaborado em 2010 e das visitas 

realizadas, além dos resultados dos questionários, o Colegiado mostrou-se com certo empenho para 

a execução do PTDRS, promovendo reuniões, realizando levantamento de dados e informações, 

buscando apoio de entidades governamentais e sociedade civil para a formulação de projetos, com 

intuito de estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento do território, modificando assim a 

realidade do mesmo. Entretanto, o PTDRS e o Territórios da Cidadania mostram-se importantes para 

a articulação de políticas e estruturas públicas, embora a realidade de muitos municípios ainda não 

esteja modificada.  
 

Palavras-chave: Políticas públicas. Desenvolvimento. PTDRS. 
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VULNERABILIDADE DE AQUIFEROS: DETERMINAÇÃO DOS PARAMETROS 

DOS MÉTODOS DRASTIC, GOD E SINTACS PARA O PARQUE ESTADUAL DO 

BACANGA. 

 

Orientando: Matheus Moura GARCÊS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia Licenciatura, CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Karina Suzana Feitosa PINHEIRO. 

Prof.ª Msc. do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

A vulnerabilidade de um aquífero significa sua maior ou menor suscetibilidade de ser afetado 

por uma carga poluidora (HIRATA et al,1997). Entende-se, como um conjunto de 

características que determina o quanto ele poderá ser afetado pela carga do contaminante. 

São considerados aspectos fundamentais da vulnerabilidade: o tipo de aquífero (livre a 

confinado), a profundidade do nível d'água e as características dos estratos acima da camada 

de interesse, em termos de grau de consolidação e litologia. Destaca-se, ainda, que a 

vulnerabilidade natural pode variar também de acordo com o tipo de poluente potencial 

(OLIVEIRA e LOBO FERREIRA, 2004). Assim, o mais interessante para estudos de 

vulnerabilidade é estudar casos específicos de poluição o que se torna uma tarefa complicada 

dada a insuficiência de dados para mapeamentos específicos. Para atenuar este problema, 

geralmente opta-se pela adoção de métodos de avaliação mais simples e amplos, que possam 

ser aplicados de forma rápida, a menores custos e utilizando, sempre que possível dados pré-

existentes. Nesta perspectiva, através deste estudo objetivou-se calcular os índices de 

vulnerabilidade de aquíferos pelos métodos DRASTIC (ALLER et al., 1987), GOD ( 

FOSTER e HIRATA, 1988) e SINTACS (CIVITA et. al. ,1990) para a área do Parque 

Estadual do Bacanga. Para tanto, especificamente objetivou-se: elaborar os mapas 

hidrodinâmicos do aquífero; determinar os parâmetros de vulnerabilidade para cada método; 

e comparar os métodos de vulnerabilidade adotados. A metodologia foi desenvolvida de 

acordo com as seguintes etapas: a partir do acervo da Companhia de Água e Esgoto do 

Maranhão – CAEMA, da SUDENE (1972), da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA (2012) 

e da Prefeitura de São Luís (2012) organizou-se em planilhas no Excel, um banco com dados 

de 39 poços, sendo 14 destes do interior do PEB, e 25 do seu entorno. Os dados foram: 

coordenadas geográficas, profundidade, nível estático (NE), nível dinâmico (ND) e vazão 

(Q). Além dessas informações, considerou-se para este estudo: a infiltração anual do PEB 

(157,86 mm) calculado por Pereira et. al (2011), assim como o perfil construtivo dos poços 

do acervo da CAEMA (1992), o mapa de declividade do PEB elaborado por Bezerra (2011), 

e o valor médio da condutividade hidráulica (1,7 km/dia) dos poços estudados na área do 

parque pela SUDENE (1992). Os mapas dos dados hidrodinâmicos do aquífero foram 

gerados no Programa SURFER 7.0 considerando-se o método estatístico de Krigagem para 

espacialização dos dados dos 39 poços estudados. Após a elaboração dos mapas da 

hidrodinâmica dos poços, calculou-se os índices de vulnerabilidade. Os índices foram 

comparados e fez-se uma análise verificando a sensibilidade dos métodos, de forma a 

traduzir o comportamento natural do aquífero a poluição de contaminantes. Os resultados 

alcançados foram: com relação a profundidade verificou-se que os poços variam entre 22 a 

174 m, e que apenas 5% destes possuem profundidade inferior a 50 m, e que a maioria 36%, 

atingiu profundidade igual e superior à 150 m. Salienta-se que os poços mais rasos podem 

ser considerados os mais suscetíveis ao risco de contaminação, pois o capeamento rochoso 

até o lençol freático é menos espesso, logo, mais vulnerável. Neste sentido, a porção noroeste 

do parque encontra-se mais vulnerável (Figura 1). E considerando o comportamento do 

Nível Estático de aquífero, que indica o nível do lençol freático no interior do poço, quando 
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este não está sob influência de bombeamento ou recarga, verificou-se que a maioria dos 

poços 36% possui o nível estático variando entre 20 e 40 m. E de acordo com método G.O.D 

de Foster e Hirata (1993) e Foster et al. (2003), quando o NE encontra-se entre 5 – 20 metros, 

o Índice D, que equivale a profundidade do NE recebe nota igual a 0,8 e, quando o NE 

encontra-se entre 20 – 50 metros, o valor do índice é de 0,7, menor valor. Os poços mais 

rasos recebem a maior nota, devido ao menor capeamento rochoso e são, portanto mais 

susceptíveis a contaminação. Já os poços mais profundos recebem a menor nota. Nesta 

situação a nota atribuída representa numericamente a condição de menor vulnerabilidade do 

aquífero, pois o contaminante necessita atravessar uma espessura maior de rocha até atingir 

o lençol freático. O Mapa da Figura 2 apresenta o comportamento do NE espacializados na 

área do parque, onde a norte da área tem-se os poços com maior profundidade, superior a 40 

m, e a nordeste e sudoeste da área os menores valores de NE.  

  

Figura 1: Mapa da Espacialização da 

profundidade dos poços no parque. 

Figura 2: Mapa da Espacialização do nível 

estático dos poços no parque. 

Analisando-se o nível dinâmico, verificou-se que 21% dos poços são inferior a 21 m, e que 

a maioria 47%, atingiu profundidade igual e superior à 40 m. Ao observamos o mapa da 

Figura 3 do nível dinâmico, verificamos que os poços, com o nível mais profundo 

encontram-se a sudeste da área do parque, e que a situação mais vulnerável ocorre na porção 

norte e noroeste. Ainda analisou-se, a vazão, esta representa a quantidade de água bombeada 

por hora. Os poços do Parque Estadual do Bacanga são bombeados em média 20h/dia, isso 

serve para se obter a vazão média e para mensurar o potencial hídrico de cada poço. Os poços 

com maiores valores de vazão estão localizados na região nordeste, Figura 4, chegando a ter 

poços com uma vazão de 66 m3/h durante o período de bombeamento. No entanto, ao 

analisarmos um determinado poço levando-se em consideração a vazão, potencialmente o 

poço que tiver maior vazão é o mais rentável, inclusive economicamente, mas, tem-se que 

considerar o comportamento do nível da água no poço, ou seja, o tempo que o nível da água 

no poço leva para se recuperar, e qual a distancia deste a boca do poço. Se mais próximo da 

superfície, o poço é mais susceptível a contaminação e/ou poluição. 
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Figura 3. Espacialização do nível dinâmico 

dos poços no parque 

Figura 4. Espacialização da vazão dos 

poços no parque 

Após a comparação dos métodos GOD e DRASTIC, constata-se que os mapas de 

vulnerabilidade sugerem, “que o setor a nordeste do parque aquífero é mais vulnerável à 

contaminação do que o interior do parque”, e que necessita de especial atenção, 

principalmente porque está mais próximo da urbanização. Conclui-se, portanto, que os 

métodos GOD e o DRASTIC demonstram quais as áreas mais sensíveis à contaminação, 

indicando assim zonas como mais ou menos capazes reter a chegada de poluentes. Esse é 

um estudo preliminar, que devidamente interpretado poderá ser utilizado pela sociedade e 

órgãos competentes como uma ferramenta do planejamento do uso e ocupação do solo, na 

bacia do rio Bacanga, onde o parque esta inserido, e especificamente para o Parque Estadual 

do Bacanga, que vem sofrendo pressão constante pela urbanização em seu entorno. Para 

continuidade da pesquisa, ou trabalhos futuros, sugere-se que as variáveis sejam 

determinadas em condições climáticas distintas, ou seja, considerando os períodos chuvoso 

e seco na região, assim como determinar a infiltração, em vários setores no parque, ao invés 

de trabalhar com um valor médio, dentre outras variáveis. Além de que, se possível, trabalhar 

com um número maior de poços, e que seja ponderando a bacia hidrográfica do rio Bacanga.  

 

Palavras-chave: Poços, Vulnerabilidade, Parque Estadual do Bacanga. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DA SUB-BACIA DO RIACHO BARRA 

GRANDE. 
 

Orientando: Rafael de Oliveira ARAÚJO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Geografia, CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS. 

Prof. Dr. do Departamento de História e geografia, CESI/UEMA. 

 

A bacia hidrográfica ou bacia de drenagem é o conjunto de terras que fazem a drenagem da 

água das precipitações escoar para esse curso de água. A formação da bacia hidrográfica dá-

se através dos desníveis dos terrenos, que orientam os cursos das águas. Essa área que drena 

fluxos líquidos, sólidos e solúveis, para uma saída comum através do canal ou de uma rede 

de canais (COELHO NETTO, 1994, p.75).  O objetivo principal constitui em mapear e 

desenvolver a análise morfológica, bem como correlacionar o uso da sub-bacia do riacho 

Barra Grande com as características morfométricas.  O trabalho apresenta arcabouço teórica 

tais como: Antoneli e Thomaz (2007), Christofolletti (1980), Tonello (2005) e Cardoso 

(2006), os quais serviram para subsidiar nos aspectos teórico-metodológicos. Sendo 

utilizadas como base as cartas planialtimétricas da DSG (1981) e imagens de satélite 

LandSat-TM5, bem como as plataformas do SPRING e QGIS. No primeiro utilizou-se para 

realizar a vetorização dos mapas e; no segundo desenvolveu a arte final dos mesmos. 

Verificou-se que os usos prevalecentes são: pastagem (166,27 Km2) e Pastagem /Babaçu 

(105,44 Km2), a cobertura vegetal obsevou-se a presença de Cerrado (181,29 Km2). Eles 

constituem a base para o desenvolvimento da pecuária na área estudada (tabela 1). 

 

Tabela 1: Uso/Cobertura da Terra na sub-bacia do riacho Barra Grande. 

Uso/Cobertura Área (Km2)   % 

Cerrado 181,29 40,02 

Pastagem 166,27 36,71 

Pastagem/Babaçu 105,44 23,27 

Total 453,00 100 
Organizado por ARAUJO, 2015. 

 

A sub-bacia apresenta uma hierarquia fluvial de 5º ordem, segundo a classificação de 

Horton, considerando seus tributários de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. 

O comprimento total dos canais é de 427,6 km, distribuídos por 237 (duzentos e trinta e sete) 

cursos d´água. Os cursos d´água de primeira ordem se destacam totalizando 180 canais, 

correspondendo a 53,4% (tabela 2) do comprimento dos canis da sub-bacia. 
 

Tabela 2: Características da hierarquia fluvial da sub-bacia do riacho Barra Grande. 

Hierarquia dos canais Número de canais Comprimento dos canais % de cada ordem 

1º ordem 180 228,7 53,4 

2º ordem 40 87,5 20,5 

3º ordem 13 54,9 12,8 

4º ordem 03 33,2 7,8 

5º ordem 01 23,7 5,5 

TOTAL 237 427,6 100 
Organizado por ARAUJO, 2015. 

http://zeerj.bem-vindo.net/portal/?q=glossary/term/424
http://zeerj.bem-vindo.net/portal/?q=glossary/term/609
http://zeerj.bem-vindo.net/portal/?q=glossary/term/396
http://zeerj.bem-vindo.net/portal/?q=glossary/term/425
http://zeerj.bem-vindo.net/portal/?q=glossary/term/396
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O comprimento do canal principal é 53,97 km. A relação entre o índice do comprimento 

médio dos canais e o índice de bifurcação (Rib) é um importante elemento na relação entre 

a composição da drenagem e o desenvolvimento fisiográfico das bacias hidrográficas. Isso 

porque, se a relação entre o comprimento médio e índice de bifurcação forem iguais, o 

tamanho médio dos canais crescerá ou diminuirá, na mesma proporção. O que se observa na 

sub-bacia hidrográfica do Riacho Barra Grande, são valores entre o comprimento médio dos 

canais e o índice de bifurcação são diferentes (tabela 3), é o forte fator morfológico 

estabelecido por uma tectônica recente. 

 

Tabela 3:  Analise Linear da sub-bacia hidrográfica do riacho Barra Grande. 

Ordem N. de Canais Comp. Dos Canais Rb Rim 

1º ordem 180 228,7 4,5 0,38 

2º ordem 40 87,5 3,07 0,62 

3º ordem 13 54,9 4,33 0,60 

4º ordem 03 33,2 03 0,71 

5º ordem 01 23,7 01  

TOTAL 237 427,6   
 Organizado por ARAUJO, 2015. 
 

A área da sub-bacia do Riacho Barra Grande corresponde a 453 Km2.  A bacia possui uma 

densidade de drenagem média, com valores próximos a 1,0, que caracteriza uma boa 

drenagem, influenciada tanto pelos tipos de solos, predominando Latosso e Latossolo 

Amarelo, quanto pela topografia, pois caracteriza em sua parte alta, como uma cabeceira de 

nascente, em processo intenso de dissecação, atenuado pelo tipo de solo, bem drenado com 

uma capacidade de infiltração. A densidade hidrográfica calculada corresponde a 0,54 

(canais/km2),  ou seja, em um 1 km²  tem-se uma representação de 0,54 canais. Isso implica 

dizer que a área não tem a pré-disposição para gerar novos canais. Porém, deve-se ressaltar 

que as ações humanas podem interferir processo de formação de novos canais. Para melhor 

compreensão, expõem-se na tabela 4. 

 

Tabela 4: Caracterização Arial da sub-bacia do riacho Barra Grande. 

Parâmetro Resultado 

Área da bacia (A) 453 km² 

Perímetro Total (P) 122 km 

Comprimento da bacia (L) 34,6 km 

Densidade de drenagem (Dd) 0,94 km/km² 

Densidade hidrográfica (Dh) 0,54 (canais/km2) 

Forma da bacia (Ic) 3,71 

Índice de Sinuosidade (Is) 1,6 

Coeficiente de compacidade (Kc) 5,9 

Fator de forma (Kf) 0,38 

Organização: Araújo, 2015. 

 

A relação de relevo de 8,31 e o gradiente do canal principal de 8,31 representam o moderado 

desnível topográfico da bacia em estudo, refletindo assim, a baixa capacidade energética dos 

seus fluxos d’água no processo erosivo e no transporte de sedimentos. A relação entre as 

informações morfométricas e o uso e cobertura da Terra deu-se por intermédio do mapa de 

hierarquia da drenagem, com o de uso e cobertura, os dados foram quantificados e expressos 
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na tabela 5. Verifica-se 12,62% dos cursos d´água de 1° ordem estão com presença de 

cobertura vegetal (Cerrado) , somado às de 1° e 2° chega a 22,43%. Essas informações levam 

em tese no comprometimento da recarga dos aquíferos na sub-bacia.  Considerando todos os 

fragmentos de cobertura vegeta,l é o equivalente a 40,02% da área estudada.  Outro aspecto 

relevante diz respeito aos corpos d´água de 3° a 5° ordem, pois são perenes e estão sendo 

comprometidos pela presença da pastagem. 

 

Tabela 6: Morfometria e Uso/Cobertura da Terra na sub-bacia do Riacho Barra Grande. 

Hierarquia Tipo de Uso Área (Km2) % de cada ordem 

 

1° Ordem 

Cerrado 57,15 12,62 

Pastagem 53,27 11,76 

Pastagem/Babaçu 35,17 7,76 

 

2° Ordem 

Cerrado 44.45 9,81 

Pastagem 32,3 7,13 

Pastagem/Babaçu 25 5,52 

3° Ordem Cerrado 38.94 8,6 

Pastagem 28.9 6,38 

Pastagem/Babaçu 21.59 4,77 

4° Ordem Cerrado 9.74 2,15 

Pastagem 28,2 6,23 

Pastagem/Babaçu 11.29 2,49 

5° Ordem Cerrado 31,01 6,84 

Pastagem 23.6 5,21 

Pastagem/Babaçu 12.39 2,73 

Total 453 100 

Organização: Araújo, 2015.   

 

Ressalta-se, porém, a importância da presença de babaçu nas áreas de pastagem (23,28%). 

Conclui-se, que a relação entre a morfologia e uso/ocupação é extremamente relevante, pois 

sinaliza para os problemas ambientais atuais e futuros da área pesquisada. 

 

Palavras-chave: Hierarquia. Barra Grande. Morfometrica. 
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O PAPEL DAS ÁREAS DE PRODUÇÃO COLETIVA NOS PROCESSOS DE LUTA 

NA TERRA: O CASO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA 

AGRÁRIA CRISTINA ALVES (ITAPECURU MIRIM - MA). 

 

Orientando: Ronaldo Barros SODRÉ – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Geografia, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Isaac Giribet BERNAT. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

A cooperação agrícola é um dos meios que o MST encontrou para assegurar a permanência 

e o desenvolvimento das famílias assentadas. De acordo com Christoffoli (2000) a 

cooperação agrícola é uma importante forma de organização econômica, que reúne 

trabalhadores rurais nas mesmas condições econômicas, sociais e políticas. A tendência da 

agricultura camponesa de desaparecer ou incorpora-se submissamente ao capital, preocupa 

e estimula o MST na organização de diversas formas de cooperação agrícola, bem como: 

mutirões, lavouras coletivas, Sistemas Agroflorestais – SAF’s, aquisição conjunta de 

maquinários e equipamentos, assim como a criação de associações e cooperativas. No estado 

do Maranhão o MST incentiva a cooperação agrícola nos Projetos de Assentamentos de 

Reforma Agrária (PA’s) como forma de desenvolver melhores condições sociais, políticas e 

econômicas. Mas independente de orientações e experiências que desenvolve o MST no 

estado, existem diversas formas de cooperação nos vários espaços e dimensões da vida social 

dos assentamentos. O PA Cristina Alves, situado no município maranhense de Itapecuru 

Mirim, é um espaço onde se desenvolve diversas formas de cooperação entre as famílias que 

ali estão assentadas desde o ano de 2007, quando se findou um longo período de Luta pela 

Terra. Os assentados do PA Cristina Alves iniciaram trabalhos de cooperação ainda no 

período de acampamento na região do Vale do Itapecuru – a própria inserção desses 

trabalhadores Sem Terra em um movimento socioterritorial para lutar por um bem comum, 

não deixa de ser uma forma de cooperação. Presentemente sucedem-se no Assentamento 

múltiplas formas de cooperação dentro dos vários Setores (instâncias organizativas) 

presentes no PA Cristina Alves, onde se destacam a produção em áreas coletivas – dentro do 

Setor Produção, Cooperação e Meio Ambiente – como mecanismos elementares no processo 

de Luta na Terra. Este trabalho tem como objetivo identificar as diversas estruturas 

produtivas agrícolas existentes no PA Cristina Alves e catalogar sua natureza sejam estas 

individuais ou coletivas.  Buscamos ainda enumerar as diversas formas de produção 

existentes nas áreas coletivas do PA Cristina Alves, colocando-as em relação com as formas 

cooperadas e de organização interna que adota o MST no PA Cristina Alves; estudar os 

impactos que sobre as formas de produção cooperada em áreas coletivas do PA Cristina 

Alves está tendo as diversas políticas públicas criadas para fomentar o desenvolvimento rural 

e os projetos de cooperação internacional implementados em suas áreas coletivas. A pesquisa 

que apresentamos tem caráter eminentemente qualitativo. O ambiente natural foi a nossa 

fonte direta de dados, valemo-nos da descrição e do enfoque indutivo para atingir os 

resultados propostos. Preliminarmente, realizamos uma revisão bibliográfica sobre a 

Questão Agrária brasileira e sobre o processo histórico de implantação territorial do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Maranhão. Destacamos ainda 

abordagens sobre as mais diversas formas de associativismo. A despeito de que tenhamos 

sobre a luz de referenciais o embasamento teórico desse trabalho, a nossa principal fonte de 

informações primárias a respeito da nossa proposta de estudo foi a percepção adquirida 

através do empirismo cientifico. Realizamos no inicio do presente ano um trabalho de campo 

no PA Cristina Alves e procuramos estabelecer as relações que possibilitam a pesquisa 
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participativa, o convívio com os assentados proporciona um laboratório de experiências 24 

horas por dia, seja nas entrevistas ou conversas informais que sempre oportunizam novos 

elementos para entendermos o MST em suas diversas nuances, no trabalho de campo 

observamos que “ao partilhar suas experiências e labutas cotidianas [...] os camponeses 

ofereciam os elementos para o estabelecimento de correlação entre a teoria e a prática, 

confirmando a importância do trabalho de campo [...]” (DOURADO, 2013, p.18). 

Realizamos visitas técnicas a Superintendência Regional do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a fim de nos informar sobre a assessoria técnica 

no PA Cristina Alves. Por três vezes estivemos na Secretaria Estadual do MST para agendar 

reuniões com dirigentes estaduais do Movimento, não logramos êxitos nesse primeiro 

momento devido os mesmos estarem em reuniões que constantemente vinham acontecendo 

na Secretaria. Para a coleta de informações primárias tivemos como instrumento 

metodológico a realização de entrevistas com os assentados. Todas as entrevistas foram 

registradas em um aparelho gravador e, depois, transcrevidos aqueles trechos que 

consideramos mais importantes para compor o presente relatório. Por fim, foram analisadas 

e interpretadas as diversas informações coletadas tanto no trabalho bibliográfico, como nas 

visitas técnicas, para sua sistematização e elaboração deste trabalho.  Em meados de 2007 

pouco menos de 100 famílias foram assentadas nas áreas que outrora pertenciam às fazendas 

São Miguel e Juçara, ao sul do município maranhense de Itapecuru Mirim. O latifúndio 

improdutivo de 4.791,131 hectares deu vez a um lugar de reprodução social, resultante de 

lutas de dezenas de famílias na região do Vale do Itapecuru. O PA conforma duas agrovilas: 

a Dezessete de Abril e a Cabanagem, os Sem Terra que moram e trabalham nelas são sujeitos 

de diferentes processos de Lutas pela Terra organizados pelo MST. A política de Reforma 

Agrária no Brasil pouco tem colaborado para o desenvolvimento dos trabalhadores rurais, 

observamos no PA Cristina Alves que o associativismo praticado, embora exitoso 

socialmente e politicamente, ainda enfrenta dificuldades de se desenvolver economicamente 

em razão de vários fatores. Por ordem de questões burocráticas, os assentados não estão 

recebendo incentivos do Fundo Maranhense de Amparo à Pobreza (FUMACOP) e do 

Programa Terra Forte. Com recursos do FUMACOP os assentados pretendem ampliar a casa 

de (produção de) farinha e também adquirir um forno elétrico para o fabrico do produto, 

aumentando a produção quantitativa e qualitativamente; enquanto que com o Programa Terra 

Forte os trabalhadores pretendem conseguir a patrulha agrícola, que é um conjunto de 

maquinários para o trabalho no campo, como trator, carroceria... etc. Ainda sobre políticas 

públicas, em 2014 os assentados foram contemplados com assessoria técnica através do 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma (ATER), do Governo 

Federal. O período do contrato da empresa que ganhou a licitação é de dois anos – contando 

a partir de maio de 2014 – para assessorar além do PA Cristina, todo o lote que corresponde 

ao Vale do Itapecuru, mas segundo as informações coletadas junto aos assentados a empresa 

não cumpre com suas obrigações e, em quase um ano de contrato, os técnicos só estiveram 

no Assentamento duas vezes. O desenvolvimento contraditório do capitalismo criou e 

recriou relações não capitalistas no campo, necessárias para a reprodução do sistema. As 

diversas formas de associativismo no campo são ilustrativas, pois em sua maioria não há 

trabalhadores assalariados e os meios de produção são comuns a um grupo de trabalhadores. 

As diversas formas de trabalho cooperado são um instrumento para exercitar a solidariedade, 

expandir conhecimentos, desempenhar consciência política e se desenvolver 

economicamente. A grande quantidade de assentamentos e suas necessidades específicas, 

fez emergir dentro MST a necessidade de fomentar a cooperação agrícola como forma de 

desenvolver as famílias, organizando-as em coletivos, semi-coletivos e grupos informais, 

orientando os trabalhadores para adquirir bens comuns, contrariando assim a lógica 

individualista do capital.  O PA Cristina Alves em Itapecuru Mirim é um assentamento onde 
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se desenvolvem diversas formas de cooperação. Logo da sua criação foi fundada a 

Associação Irmã Dorothy dos Agricultores e Agricultoras do Assentamento Cristina Alves 

para viabilizar as necessidades iniciais do assentamento (casas, energia elétrica, etc.), recente 

foi criada uma cooperativa, a Cooperativa Mista das Áreas de Reforma Agrária do Vale do 

Itapecuru (COOPEVI) que pretende atender as demandas agroindustriais tanto do PA 

Cristina Alves como dos assentamentos vinculados ao MST na região do Vale do Itapecuru. 

Essas organizações formais além de atenderem demandas próprias, assessoram e orientam 

os assentados a fazer parte os grupos semi-coletivos existentes no PA Cristina Alves. 

Identificamos quatro grupos semi-coletivos nas duas agrovilas que conformam o PA Cristina 

Alves: Campo Agrícola, Horta das Mulheres, Grupo de Criação de Animais e o Sistema 

Agroflorestal (SAF). A participação nesses grupos é facultativa e rotativa, observamos uma 

grande aceitação das famílias, com base no quantitativo de pessoas que fazem parte desses 

grupos e também nas entrevistas realizadas, onde os assentados expressavam suas 

satisfações pelo aumento da produção. A partir da década de 1990, surgiram diversas 

discussões a respeito de políticas públicas que visassem o desenvolvimento das famílias 

beneficiárias dos Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária. Os camponeses do PA 

Cristina Alves até se organizaram para ter acesso a programas como: Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura (PRONAF), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

Programa Terra Forte e Fundo Maranhense de Amparo à Pobreza (FUMACOP), porém uma 

série de questões burocráticas e a lentidão administrativa impediram a efetiva 

implementação dessas políticas. Enquanto isso, as famílias criam seus próprios meios para 

permanecer na terra.  

 

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Cooperação 

Agrícola; Itapecuru Mirim – MA. 
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SITUAÇÃO DAS ÁREAS COM INUNDAÇÕES, ALAGAMENTOS E 

ENXURRADAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO BACANGA, ILHA DO 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Thaine Oliveira RODRIGUES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda no Curso de Geografia Bacharelado CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Quésia Duarte da SILVA. 

Profª. Drª do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: José Fernando Rodrigues BEZERRA – Prof. Dr. do Departamento de 

História e Geografia – CECEN/UEMA; Estevânia Cruz Teixeira – Graduanda em 

Geografia/UEMA; Jefferson Domingos VIANA – Graduando em Geografia/UEMA; 

Ismaylle Rafael – Graduando em Geografia/UEMA.  

 

A pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica do Bacanga, que possui uma área de 95,18 

Km² e localiza-se na porção centro - noroeste da Ilha do Maranhão, situada no município de 

São Luís. Esta pesquisa teve como objetivo maior analisar a situação das áreas com 

inundações, alagamentos e enxurradas na bacia hidrográfica do Bacanga, a partir de um 

banco de dados georreferenciados da área de estudo e da identificação das características 

geoamebientais da área, além de realizar o mapeamento das áreas que apresentam os 

fenômenos estudados. .Neste sentido, faz-se uma exposição dos conceitos de Desastres, e 

Áreas de Risco, bem como uma análise da sobreposição do crescimento urbano nos cursos 

d’água, além de uma breve conceituação sobre os fenômenos supracitados. Nesta pesquisa 

adotaram-se os procedimentos técnico-operacionais da pesquisa quantitativa, alicerçados em 

Minayo (2000). Para o alcance dos objetivos, foram executados os seguintes procedimentos: 

levantamento bibliográfico e cartográfico, organização do ambiente de trabalho, realização 

de trabalhos de campo.   Observa-se que o crescente aumento da população vem acarretando 

o aumento da impermeabilização do solo, velocidade e aumento do escoamento superficial, 

atingindo às planícies de inundação ocupadas pela população, ocasionando então danos 

materiais e até mesmo perdas de vidas humanas.Entre os anos de 1990 e 2000 as 

preocupações com as inundações devido à urbanização eram ocorrentes apenas nas grandes 

cidades brasileiras, no entanto o processo de urbanização se alterou no Brasil definindo 

novas áreas de ocorrência e intensificando a preocupação com tal assunto.Entre os anos de 

1990 e 2000 as preocupações com as inundações devido à urbanização eram ocorrentes 

apenas nas grandes cidades brasileiras, no entanto o processo de urbanização se alterou no 

Brasil definindo novas áreas de ocorrência e intensificando a preocupação com tal assunto. 

Os dois últimos censos do IBGE (2000 e 2010) demonstraram uma tendência à redução do 

crescimento populacional em determinados polos metropolitanos e um deslocamento da 

população para cidades de médio porte, portanto percebe-se que esse deslocamento é um dos 

fatores que agravaram ao longo deste período o aumento da população em cidades como, 

por exemplo, São Luís, provocando sérios problemas urbanos, consequentemente causando 

risco e desastre para a população.  Levando em consideração que a população da Ilha do 

Maranhão no ano de 2000 era de 1.070.688 e que no ano de 2010 este número subiu para 

1.309.330 habitantes (IMESC, 2009; IBGE, 2012, citados por SILVA, 2012), acredita-se 

que houve um aumento populacional na área objeto de estudo.Este aumento verificado a 

partir de trabalho de campo e da imagem de satélite está intensificando os problemas de 

inundações, alagamentos e enxurradas na área estudada. Como resultado obteve-se na área 

da bacia do Bacanga quatro áreas (Figura 1) onde há ocorrência de inundações, alagamentos 

e enxurradas, em todas as áreas mapeadas ocorrem os três processos estudados. No decorrer 
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dos trabalhos de campo e das entrevistas feitas com a população residente nos bairros 

visitados, pôde-se constatar que há inundações, alagamentos e enxurradas em vários pontos 

da bacia hidrográfica do Bacanga, a partir dos dados obtidos, foi desenvolvido um quadro 

sinóptico das características Geoambientais (Tabela 1), mostrando de forma mais didática 

em quais morfologias ocorrem os determinados fenômenos estudados nesta pesquisa. 

 

 
Figura 1: Mapa da localização das áreas de inundação na bacia hidrográfica do Bacanga. 

Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

 

Após a identificação das quatro áreas supracitadas, e considerando que as faixas marginais 

de qualquer curso d’água natural, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de 30m, em zonas urbanas são consideradas Áreas de 

Preservação Permanente, observa-se no mapa acima que todos os pontos de inundação 

coletados ficam na faixa dos 30 metros que deveriam ser preservados e reservados para as 

matas ciliares. Em todos os bairros visitados constatou-se que a mata ciliar foi totalmente 

retirada, restando apenas arbustos nas margens do canal acelerando os processos erosivos, o 

assoreamento do canal, a velocidade do escoamento superficial, acentuando ainda mais os 

problemas ocorrentes. 
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Tabela 1: Quadro sinóptico das características geoambientais da área de estudo 

Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

 

Palavras-chave: Inundação. Alagamentos. Enxurradas. 
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Fenômenos 

Tipos de depósitos 

litoestratigráficos 

Formas de relevo 

 

Locais de 

ocorrência 

 

Inundação 

Depósitos aluvionares 

e coluvionares; 

depósitos de mangues. 

Planície de inundação; 

depósitos aluvionares e 

coluvionares; depósitos 

de mangues. 

Salinas do 

Sacavém, Sá 

Viana e Vila 

Embratel. 

 

Alagamentos 

Depósitos aluvionares 

e coluvionares; 

depósitos de mangues 

e Formação Barreiras. 

Depósitos de mangues e 

Formação Barreiras. 

Sá Viana, 

Avenida dos 

Africanos. 

 

Enxurradas 

Depósitos aluvionares 

e coluvionares; 

depósitos de mangues 

e Formação Barreiras. 

Formação Barreiras. Sá Viana, Vila 

Embratel.  
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PERFIL SOCIOESPACIAL DAS COMUNIDADES TRATADA DE CIMA, 

TRATADA DE BAIXO E BURITIZAL LOCALIZADAS NO PARQUE NACIONAL 

DOS LENÇÓIS MARANHENSES (PNLM). 

 

Orientando: Thiago Fernando Santos TIERS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Ademir TERRA. 

Prof. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Zeliane de Jesus Silva COSTA- Graduanda em Geografia/UEMA. 

 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) foi criado em 1981 e abrange três 

municípios: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz (Figura 1), atualmente ele é gerido 

pelo Icmbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Depois da Lei nº 

9.985 em 2000, o Parque foi considerado uma Unidades de Conservação Integral, gerando 

conflitos, que se resumem com a implantação do Parque e as comunidades que ali residem 

ficaram impedidas de vários fatores de desenvolvimento e de acesso a direitos fundamentais, 

como acesso à água potável e esgoto, acesso à energia elétrica, colégios, hospitais, estradas. 

O ICMBio faz restrições atualmente à construções de moradias, reformas de casas, criação 

de animais, plantio de roças e de cajuais (uma atividade importante na região) e de acesso às 

antigas trilhas.As comunidades apresentadas nesta pesquisa são: Buritizal, Tratada de Cima 

e Tratada de Baixo que estão localizadas no município de Barreinhas, na parte ocidental do 

PNLM. 

 
Figura 1: Localização do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense 

Fonte: TERRA, 2015. 
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Esta pesquisa objetivou-se em entender as relações socioculturais (aspirações, crenças, 

valores e atitudes), e analisar economicamente, as atividades de subsistência social e outras 

fontes de renda recebidas pelas comunidades. No primeiro momento dessa pesquisa foi 

realizada uma analise bibliográfica, de uma maneira exploratória, pela existência de poucas 

referências bibliografias sobre as comunidades trabalhadas nesta pesquisa. O levantamento 

bibliográfico, que segundo Gil (2008) a pesquisa tem que ser desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa 

se baseou diversos meios de informações de órgão governamentais, não governamentais e 

pesquisas já concluídas sobre a temática. Na segunda etapa desse trabalho, foi realizadoo 

estudo de campo,consiste em um estudo profundo e exaustivo. A coleta de dadosocorreu 

através da aplicação de um questionário aberto com os moradores, que proporcionou 

respostas com de forma textualmente livre. A Comunidade Buritizal, segundo os moradores 

leva este nome pela grande presença de Buriti mais do que qualquer outra comunidade dentro 

Parque, que facilita a atividade de artesanato, pouco explorado em termos financeiros na 

comunidade. O povoado possui 17 famílias, com a renda principal ligado ao auxilio da 

previdência social e os programas de assistência do Governo Federal. Os Idosos são 

aposentados na categoria de agricultores familiar, outra atividade que vem servindo de 

suporte na renda familiar, não só para a Comunidade de Buritizal mais para todos os 

povoados presentes no PNLM, que é o cultivo permanente do caju, na finalidade da produção 

de castanha, destinado ao mercado local. Desde a implantação do Parque, regras e normas 

para o bom funcionamento de uma Unidade de Conservação foram impostas as 

comunidades,que são fiscalizadas pelo órgão responsável, no caso o ICMBio. Todas estas 

regras e normais vem de embate, geram conflitos socioespaciais com o modo de 

sobrevivência dessas famílias, que acarretam ruins consequências para as comunidades. Em 

Buritizal com a proibição e redução da pratica agrícola, algumas famílias estão se retirando 

da comunidade, em direção as cidades, na maioria são os jovens os primeiros a deixar o 

povoado, pela falta de oportunidade de emprego. A Comunidade Tratada de Cima é o 

povoado onde os conflitos e a fiscalização por parte do Icmbio estão mais presente, que pode 

ser justificado pela localização do povoado, que segundo os moradores é o único acesso a 

Lagoa Bonita, um dos pontos turísticos mais visitados no Parque, sendo assim um atrativo 

não apenas para a fiscalização, como para os turistas. Com o avanço das atividades ligadas 

ao turismo e a grande fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, as atividades 

relacionadas a terra, foram diminuídas. No entanto, as atividades comerciais tiveram espaço, 

aproveitando a transição obrigatória dos turistas que visitam a Lagoa Bonita, mas a produção 

da castanha ainda é presente. A Comunidade Tratada de Baixo como os demais povoados 

estudados tem a origem da população à descendência de migrantes do estado do Ceará, 

segundo populares o nome das duas Tratadas foi dado por uma família de portugueses que 

foram os primeiros habitantes do local. Como as demais comunidades apresentadas nesta 

pesquisa, uma problemática é constante, as dificuldades relacionadas à assistência básica 

como saúde e educação acontecem ainda de maneiras deficitária. Segundo relados dos 

moradores, os médicos vistam as comunidades uma vez por mês, as consultas são realizadas 

na escola do povoado, se for necessário um atendimento de maior urgência tem que se 

deslocar até Barreirinhas, que nem sempre dá tempo de se chegar. As Manifestações 

culturais nas comunidades Buritizal, Tratada de Cima e Tratada de Baixo estão ligadas à 

religião católica, que é predominante nesses povoados, entretanto a religião adventista está 

presente na comunidade de Buritizal, com reuniões em casas de moradores. De acordo com 

Castro em (2012, p. 201), os traços culturais tradicionais das comunidades tem uma marca, 

o imigrante da seca do Ceará, a grande parte das manifestações culturais está ligada a 

religião.  
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Figura 2: Comunidades Tradicionais; A – Tratada de Baixo, B – Tratada de Cima, C – 

Buritizal. 

 

O ICMBio do PNLM a priori está executando o papel de fiscalizar parcialmente as ações 

dentro do Parque, devido o pouco recurso humana disponível, para uma fiscalização mais 

eficiente em cima das praticas que não estão de acordo com uma área de proteção 

integral.Segundo os moradores das comunidades tradicionais que resistem no Parque, o 

ICMBio vem executando atividades para não acomodar de maneira permanente as mesmas 

dentro do Parque, pois futuramente estas comunidades serão desapropriadas da área. 

Podemos considerar como uma dessas atividades, a proibição de energia elétrica nas 

dependências do PNLN.Os resultados encontrados até este presente momento nessa pesquisa 

demonstram que apesar da implantação da Unidade de Conservação Integral e transformação 

da área em Parque, as comunidades tradicionais não foram retiradas dos seus locais, 

Entretanto ocorrem mudanças impostas para a permanência das mesmas, principalmente no 

fator das atividades de subsistência. 

 

Palavras-chave:PNLM. Comunidades Tradicionais. Conflitos Socioespaciais. 
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A CIDADE DE CAXIAS E UMA NOVA BALAIADA PARA SUA REINVENÇÃO. 

 

Orientanda: Danna Paula Silva SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em História Licenciatura, CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Sandra Regina Rodrigues dos SANTOS. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia, CECEN/ UEMA. 

 

Reescrever a história de um dado espaço ou acontecimento é perceber em que medida ela 

influencia ou interage com as populações humanas envolvidas nestes aspectos. Nesta 

pesquisa se buscou analisar na documentação que trata sobre a “nova Balaiada” em Caxias, 

aspectos da “reinvenção” dessa cidade, para perceber os conceitos de apropriação, 

identidade, representação e imaginário na interface com o movimento da Balaiada do século 

XIX. Entendo desta forma, a Balaiada como um movimento ocorrido no interior do 

Maranhão entre os anos de 1838 e 1841 obtendo um caráter multiclassista. Ao longo dos 

seus 177 anos, esse movimento vem ganhando novas percepções e interpretações que 

reconfiguram constantemente a sua memória. Uma vez que o movimento ao longo dos anos 

foi assumindo outros significados e consequentemente influenciando determinadas posições 

ideológicas no campo político, social e cultural. Dessa maneira, se objetivou analisar a 

origem da “nova Balaiada” em Caxias do Maranhão, levando em consideração algumas 

pesquisas historiográficas recentes e documentos oficiais que tratam dessa questão. Tendo 

como base teórica e metodológica levantamento bibliográfico e as leituras das obras 

relacionadas a Balaiada do século XIX, como por exemplo Astolfo Serra. Assim como a 

coleta das fontes primárias, como o Jornal Impar, a revista O Balaio e o documento que é 

ponto central desta pesquisa a cartilha Escola Balaia: um convite ao debate para reinvenção 

de Caxias, correlacionado com fichamentos e análise das fontes para que pudesse ser feito a 

associação entre os conceitos de apropriação, imaginário e representação com os ideais da 

Balaiada. Além disso, se utilizou uma bibliografia auxiliar sobre a educação. Dessa maneira, 

se observou que no final do século XX mais precisamente nos anos 90, a cidade de Caxias, 

palco da maior revolta dos balaios, vai em busca do significado político e social da balaiada 

do século XIX, buscando recuperar elementos do contexto político e social desse 

movimento, aspectos que pudessem propiciar mudanças para um novo governo que se inicia 

por volta de 1997 significando naquele contexto a tomada do poder “conservador” por um 

governo que se dizia progressista. É nesse contexto que a Secretaria de Cultura publica a 

revista O Balaio, sendo utilizado neste projeto a 2ª edição de abril de 1998, onde 

encontramos textos sobre a Balaiada do século XIX. Percebe-se a Secretaria de Cultura 

buscando construir a identidade do governo de 1997 que se expressam na política, na cultura 

e no setor educacional. A revista O Balaio é resultante do I Seminário sobre a Balaiada, que 

trás o resgate da memória deste movimento e da necessidade de recuperação do forte onde 

ocorreram batalhas envolvendo as lutas da Balaiada na cidade de Caxias. Neste contexto nos 

interessa mais particularmente o que diz respeito ao campo da educação. Fazemos referência, 

à publicação da Secretaria de Educação, denominada Escola Balaia: Um convite ao Debate 

para a Reinvenção de Caxias, publicado em 1999, de autoria da professora Célia Frazão 

Linhares. A cartilha Escola Balaia é o principal documento analisado nesta pesquisa para o 

aprofundamento dos objetivos deste trabalho. Este documento é a referência para a 

construção dos projetos políticos pedagógicos para as escolas públicas de Caxias. Assim, o 

debate educacional presente no Seminário e no que está contemplado na Cartilha expressa o 

resgate da memória da Balaiada em todo seu simbolismo, e a partir dele uma nova 

perspectiva buscando um novo olhar educacional, uma nova proposta. Dessa forma, a 

Secretaria de Educação ao projetar a cartilha Escola Balaia: Um convite ao Debate para a 
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Reinvenção de Caxias tinha como objetivo uma nova proposta pedagógica para as escolas 

da cidade. Segundo exigido na Lei de Diretrizes Básicas nº 9.394/96 dentro do artigo 12, 

“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, 

terão incumbência de: I-elaborar e executar sua proposta pedagógica.”7A cartilha Escola 

Balaia foi publicada no final do século XX, mais precisamente na década de 90. Sendo 

acompanhada de grandes movimentos educacionais neste momento na história da educação. 

“O artigo 87 instituiu a década da educação, com inicio após um ano da publicação da lei”. 

(SAVIANI, 2008). Assim os anos 90 foram acalentados com vários acontecimentos 

nacionais. 

 

 

Figura 1: O forte da Balaiada século XIX. 
Fonte: Disponível em: < http://cafehistoria.ning.com/photo/ruinas-da-balaiada-1838-a1841> Acesso 

em 31 de set. 

 

Dentre as possibilidades pedagógicas, é apontado o espaço do forte de Caxias para visitação 

dos alunos. A imagem acima ilustra do o forte da Balaiada século XIX estando presente na 

cidade de Caxias. Este forte foi restaurado nos anos 90 para que se pudesse preservar a 

história da memória da Balaiada conforme exposto no Jornal Ímpar através do redator Luiz 

Pedro (1997) “Dentro de mais 200 dias, um dos monumentos históricos mais importantes do 

Maranhão deverá estar totalmente recuperado e com função social redefinida. Trata-se do 

forte da Balaiada, em Caxias [...]”.  Além disso, poderá ser utilizado através de visitas 

guiadas pelo professor. Pois Caxias tem um novo projeto pedagógico que abrangerá todos 

os sujeitos de uma instituição escolar. A educação no âmbito nacional passa por dificuldades, 

acrescentando LINHARES (1999, p. 34) que as escolas públicas passaram por um momento 

de enfraquecimento interno. Desta maneira, os números de não alfabetizado chegava a 

17,38% do total do Brasil, conforme mostra no gráfico abaixo. 

 
Figura 2: Este gráfico está disponível na Cartilha Escola Balaia (1999, p.35) com o tema 

Brasil: População alfabetizada e não alfabetizada, sendo retirado os dados do IBGE – PNAD. 

1996.  

                                                           
7 BRASIL, “Lei nº 9.394/96, de 20.12.96, Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional”.  
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Na Cartilha Escola Balaia há uma busca da (re)valorização dos sujeitos até então esquecidos 

e que na Cartilha Escola Balaia estão sendo lembrados simbolicamente para uma 

transformação do campo educacional. Para isso, o resgate da memória é uma peça 

fundamental para rememorar estes sujeitos. Segundo Chartier (2010) “é mostrar que o 

testemunho da memória é o fiador da existência de um passado que foi e não é mais”. Assim, 

neste movimento da Balaiada do século XX e início do XXI não é somente reproduzir fatos 

que aconteceram na revolta da Balaiada do século XIX, mas principalmente identificar neles 

aspectos para as mudanças que os políticos propõe para esse novo e momento de Caxias. Em 

suma, a ideia de desenvolver um trabalho sobre projeto pedagógico da cidade de Caxias 

partiu da necessidade de entender a multiplicidade das variadas mudanças educacionais na 

década de 90. Assim, entende-se qual seria a importância da elaboração de um projeto 

político pedagógico mediante a necessidade da mudança educacional deste município. Além 

disso, a necessidade do resgate simbólico do movimento social denominado Balaiada 

ocorrido no século XIX e sendo apropriado no século XX e início do XXI pela cidade de 

Caxias. Pois é uma memória presente em toda a sociedade caxiense. 

 

Palavras-chave: Balaiada. Movimento Social. Cartilha Escola Balaia. 
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A QUESTÃO AGRÁRIA EM TEMPOS DE MILAGRE ECONÔMICO (1968-1973) – 

PLANO DE TRABALHO BOLSISTA. 

 

Orientanda: Mariana da Sulidade – Bolsista  PIBIC/FAPEMA.  

Graduanda em História, CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 

Profª Drª. do Departamento de História e Geografia, CECEN/UEMA. 

 

A presente pesquisa objetiva apresentar os fundamentos da política pública brasileira entre 

1968 e 1973, governo Médici. Tendo como foco os encaminhamentos para a Questão 

Agrária procurando identificar as especificidades da questão agrária maranhense nesse 

período caracterizado pela Ditadura Civil Militar. Para isso será apresentado o mapeamento 

da veiculação das temáticas em torno da Questão Agrária nos impressos maranhenses: Jornal 

Pequeno e O Imparcial. Desenvolvemos nossa pesquisa a partir da leitura bibliográfica e 

análises dos jornais. A Ditadura Civil Militar instaurada com o golpe de Estado e as 

transformações do aparato estatal a partir de 1964 estão no bojo de uma proposta de Estado 

desenvolvimentista que não se inicia com a tomada de poder pelos militares. No entanto, o 

processo de racionalidade autoritária a partir de políticas repressivas e a redefinição da 

relação Sociedade Política e Sociedade Civil devem ser encaradas como aspectos nodais 

para a compreensão desse período. O papel do Estado na elaboração e execução da política 

agrária desenvolvimentista de concentração fundiária e ampliação do agronegócio faz parte 

do processo de redefinição do executivo e no desenvolvimento da política de surto 

progressista. As reformas econômicas durante a Ditadura Civil Militar e a redefinição do 

Estado nas relações econômicas iniciadas com o PAEG e potencializadas com modelo de 

Delfim Neto, dependeu da atração de segmentos sociais diferenciados na condução da 

política econômica. (OLIVEIRA, 1977, p. 82) Para tanto, o ano de 1967, torna-se central no 

tocante a reorientação econômica do país. A transferência presidencial com a posse de 

Arthur da Costa Silva (1967) representou mais que uma alternância política, pois os 

ministérios e atores passam também por mudança. Neste cenário, Delfim Neto assume o 

Ministério da Fazenda e lança o Plano Estratégico de Desenvolvimento que como PAEG 

também objetivava controle de inflação e desenvolvimento econômico, no entanto os 

diagnósticos e estratégias eram diferentes do Plano de 1964. Pautado na diversificação 

econômica e forte crítica a unilateralidade do PAEG, aumenta-se o acesso e expansão ao 

crédito e a facilitação das exportações. Delfim Neto pode ser compreendido como um agente 

indispensável na condução desse projeto, sua atuação nos ministérios de grande importância 

para política econômica (Planejamento; Fazendo; Agricultura) compete às décadas de 1960-

1980, essa durabilidade na condução econômica do país não é por caso. Podemos sugerir 

que sua onipresença na Ditadura Civil Militar ultrapassa suas competências individuais e 

recai para a sua atuação enquanto intelectual orgânico, sentido gramsciano do projeto 

autoritário desenvolvimentista na direção dos interesses da classe ruralista-empresarial para 

o modelo de modernização no campo e no padrão de crescimento econômico. Sobre a relação 

entre reforma agrária e planos econômicos se torna mais evidenciado o deslocamento da 

discussão em torno da questão agrária de uma política disbruitiva de terras com caráter de 

justiça social para o controle da propriedade e a função da agricultura para o 

desenvolvimento e progresso do país. O decreto 55.891 de 1965 estabelece que o Ministério 

da Agricultura estivesse subordinado ao Ministério do Planejamento. Os órgãos 

responsáveis pela Reforma Agrária como o IBRA e posteriormente em 1970 o INCRA 

trabalhavam a partir das orientações do Ministério da Agricultura. O Grupo Executivo da 

Reforma Agrária (GERA) contava apenas com um integrante do INCRA.  O GERA tinha a 
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responsabilidade de identificar as áreas prioritárias da Reforma Agrária e execução das 

políticas agrícolas como previa o decreto-lei 583/69 e no seu quadro de atuação havia 

integrantes do Ministério do Planejamento e do Conselho de Segurança Nacional como 

determina o próprio decreto-lei. A partir dos anos de 1968 fica evidente qual seguimento 

torna-se hegemônico na orientação da estrutura agrária brasileira, sobretudo com a 

participação cada vez mais atuante do Ministério do Planejamento e do Conselho de 

Segurança Nacional nas políticas decisivas sobre estrutura agrária brasileira. O Maranhão, 

desde a criação da SUDENE na década de 1950 faz parte da área de interesse de fomento ao 

desenvolvimento nacional. Na Ditadura Civil Militar esse interesse é potencializado através 

da criação da SUDAM e SUDEMA, essas agências tinham como objetivo canalizar recursos 

para o financiamento de programas de desenvolvimento agrário. Ao sinalizar para o setor 

primário e a sua exploração agropecuária o Governo Estadual em aliança com a Ditadura 

Civil Militar trata de conferir uma reorientação jurídica da terra para a sua ocupação 

planejada. A Lei de Terras com as alterações de posse e propriedade no Maranhão pode ser 

compreendida não só como política estadual, mas também como um projeto de 

reestruturação fundiária que, em sintonia com a política desenvolvimentista a nível nacional, 

compromete e potencializa por meio da utilização do recurso jurídico do Estado a restrição 

do acesso livre à terra. Deste modo, o que se evidencia no Maranhão através da Lei de Terras 

e das agências de promoção do desenvolvimento, são políticas que beneficiam o setor 

primário ligado a agropecuária.  

 

 

Figura 1: Distribuição de recursos da SUDENE (1968-1970). 
 

Neste cenário os impressos maranhenses vêm construir o consenso da nacionalização do 

projeto de modernização conservadora da agricultura. Compreendemos esses impressos a 

partir da filiação teórica gramsciniana, como aparelhos privados de hegemonia, ou seja, 

agências situadas na sociedade civil que articulam e coletivizam um interesse - projeto- de 

classe.  
 

 

Figura 2: Jornal Imparcial (1968-1971). 
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Figura 3: Jornal Pequeno (1968-1970). 

 

O Jornal Pequeno nos apresenta uma situação mais complexa que confere a sua relação entre 

a política local e a política nacional, pois o rompimento com a oligarquia Sarney logo após 

as eleições para governador de 1965 torna este jornal como um dos espaços de críticas às 

políticas estaduais do período em estudo.  No entanto, seu grau de criticidade não nos 

pareceu correspondente neste período (1968-1973) às políticas relacionadas ao campo. 

Todavia, o Jornal Pequeno, é o único jornal entre os da pesquisa, a ter espaço em seus 

editoriais sobre a violência sofrida por trabalhadores rurais no interior do estado, como a 

matéria de o4 de janeiro de 1968 "Lavradores perseguidos no interior do Estado". Na 

presente matéria é denunciado o prefeito de Pindaré e suas práticas de perseguição ao 

trabalhador rural. O Jornal também tece críticas ao "Maranhão Novo" quanto a cumplicidade 

ao coronelismo oligárquico no interior do Estado. (Jornal Pequeno, 09. 01. 1968). O jornal 

O Imparcial ligado aos Diários Associados do ex-deputado Assis Chateaubriand apresenta 

uma postura mais homogênea em relação a política agrária do estado, dando espaços a dois 

segmentos de atuação: colonização e desenvolvimento. Desta forma, a presente pesquisa 

procurou mapear a estratégia de utilização da imprensa para a construção do consenso das 

políticas agrárias voltadas para o fortalecimento dos latifúndios do estado do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Milagre Econômico. Imprensa. Questão Agrária. 
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AS PRODUÇÕES LITERÁRIAS CABO-VERDIANAS E O LUSO-

TROPICALISMO: UMA ANÁLISE DO IMPACTO DAS PRODUÇÕES DE 

GILBERTO FREYRE SOBRE OS CLARIDOSOS (1930-1975). 

 

Orientanda: Rayssa Maria Bezerra Vieira de SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura UEMA. 

 

Orientadora: Tatiana Raquel Reis SILVA. 
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A presente pesquisa tem como principal foco analisar o impacto das concepções do luso-

tropicalismo e do ideal de mestiçagem, postulados pelo sociólogo Gilberto Freyre, sobre a 

sociedade cabo-verdiana, assim como a forma que os claridosos absorveram essas ideias. As 

produções freyrianas foram bastante difundidas entre esses intelectuais, que fundaram a 

Revista Claridade no ano de 1936 e cujos escritos obtiveram grande importância no campo 

das letras em Cabo Verde. O grupo deteve papel fundamental no processo de construção de 

um ideal de caboverdianidade que serviu para forjar a ideia de nação após a independência 

do país em 1975. A Claridade, revista de Artes e Letras, fundada em Cabo Verde no ano de 

1936, obteve ao longo dos 24 anos de existência um total de nove exemplares, a revista não 

era, pelo que foi possível constatar, de circulação continua, mas sim dispersa ao longo do 

tempo que existiu. Os pais fundadores dessa revista foram: Jorge Barbosa (1902-1971), 

Osvaldo Alcântara (1907-1990), que tinha o pseudônimo poético de Baltasar Lopes, e 

Manuel Lopes (1907-2005). Os claridosos desde o primeiro número da Revista Claridade 

foram inovadores ao romper com os paradigmas de uma escrita que tinha o português como 

idioma oficial e, por isso, digno de ser utilizado por quem desejasse demostrar ter prestigio 

intelectual. O grupo da claridade foi precursor na utilização do idioma local, o crioulo, em 

suas publicações e, isso representa uma tomada de consciência intelectual comprometida 

com uma afirmação de identidade nacional embrionária e, acima de tudo, de uma consciência 

de resistência ao “eixo vertical do poder cultural” (Paula, 2005, p.16 apud HALL, 2003, 

p.60), promovendo as “modernidades vernáculas” e, à revelia do processo global de 

homogeneização, uma “proliferação subalterna das diferenças”. Na visão dos claridosos, os 

portugueses que ali chegaram e se estabeleceram construíram uma forma inédita de 

colonizar. Essa forma singular de colonização do arquipélago se deu, sobretudo, com o 

elemento europeu sendo valorizado em detrimento do africano, para eles a presença 

portuguesa era algo pujante. Essa interpretação dos claridosos foi fortemente influenciada 

pela leitura que o sociólogo brasileiro, Gilberto Freyre fez em sua obra, Casa Grande & 

Senzala, de uma suposta harmonização do elemento europeu e do africano, embora, 

saibamos hoje que isso não tenha ocorrido nesses termos. Os autores da Claridade 

traspuseram essa leitura para a realidade de Cabo Verde, porém supervalorizando, como já 

mencionado, o elemento europeu. A busca pelos elementos culturas tipicamente cabo-

verdianos, elencados pelos claridosos, foram determinantes para que ainda na década de 

trinta do XX, fosse traçada uma noção de caboverdianidade, posteriormente, legitimada no 

processo de constituição do Estado-nação independente. Em meio a este contexto o 

Lusotropicalismo, conceito proposto e teorizado por Gilberto Freyre, conceito esse que 

concentra a ideia de harmonização entre as colônias e a metrópole lusa, sendo na verdade a 

colonização um encontro de nações irmãs, por isso a ligação entre Cabo Verde, Brasil e 

Portugal, que logo encontrou terreno fértil para se propagar e por isso constituiu um elemento 

basilar nessa pesquisa. Dessa forma foi preciso analisar as obras: Um brasileiro em terras 

portuguesas e Aventura e Rotina, ambas de 1954 e fruto da viagem realizada pelo autor às 

então colônias do além-mar português. Freyre realizou tal excursão a convite do então 
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Ministro do Ultramar Português, Sarmento Rodrigues. Essas obras foram importantes uma 

vez que nos ajudam perceber a forma como o conceito foi apropriado e resinificado em Cabo 

Verde, especialmente, dentro do movimento da Claridade. As obras de Freyre desde o início 

obtiveram grande aceitação por parte dos claridosos, sobretudo, pela concepção da forma 

diferencial do colonizar português, tanto esses intelectuais quanto o sociólogo brasileiro, 

partilhavam dessa assertiva. Os primeiros viam no Brasil uma espécie de irmão do além-mar 

em dimensão maior e onde, assim como em Cabo Verde, a mestiçagem foi um traço 

marcante. As perspectivas freyrianas de desenvolvimento e constituição de uma nação, 

assente em características e influências europeias, foi bastante propagada e foi de encontro 

aos ideais dos claridosos, que buscavam a valorização dos traços europeus em detrimento 

dos africanos. Neste sentido é que observamos os embates entre as perspectivas dos 

claridosos, diretamente influenciados por Gilberto Freyre, e o Partido Africano da 

Independência de Cabo Verde (PAICV), defensores de uma nação construída com base na 

africanidade do arquipélago. Na perspectiva dos líderes do partido, o projeto de nação que 

era defendido por uma pequena elite descendente dos antigos colonizadores, que na maioria 

das vezes, haviam obtido uma formação educacional nas metrópoles ou nas poucas 

instituições de ensino existentes no país, como por exemplo, o Liceu em Cabo Verde, 

desprezava as influências africanas do arquipélago. Esses intelectuais assimilados, que 

compartilhavam das ideologias do colonizador buscaram resgatar a noção de maior 

proximidade com a Europa para a constituição de um ideal de nação que se afirmava. Com 

a independência política de Cabo Verde, em 05 de julho de 1975, fez-se necessário repensar 

sobre as novas bases de legitimidade da Nação. Nesse sentido, a busca por valorizar uma 

identidade cabo-verdiana alicerçada em elementos africanos foi fundamental. O partido 

fundado pelo líder da independência da Guiné Bissau e Cabo Verde, Amílcar Cabral, foi o 

principal vetor desse processo. José Carlos Gomes dos Anjos (2002, p.207), ressalta a 

necessidade de construção dos elementos da nação a partir de outras bases: “um novo 

arcabouço simbólico em termos dos quais se possam formular, pensar e reagir a problemas 

políticos”. Este campo de tensão entre a proposta de nação pensada e idealizadas pelos 

Claridosos e aquela postulada pelo líderes do PAIGC que buscamos analisar nesta pesquisa, 

sobretudo, no período que antecede a constituição de Cabo Verde como uma nação 

independente. Vários embates podem ser pensados, visto que a Revista Claridade é 

considerada um marco na construção da caboverdianidade, é necessário pensar em que 

moldes a Revista quis legitimar ou ate mesmo forjar essa identidade. Por isso há a 

necessidade de além das leituras das obras de Gilberto Freyre e dos pais da Claridade, ir a 

fundo à vida dos seus maiores representantes e entender a sociedade, nesse dado recorte 

historiográfico, como ela se entendia e como a Revista nesse âmbito se coloca. Mais ainda 

se pensarmos no momento anterior a independência e posterior a mesma. Nessa segunda fase 

almejamos entender melhor e ampliar essas discursões que estão longe de se findarem, pois 

a questão identitária de quaisquer pais já é bem complicada e no tocante a Cabo Verde as 

problemáticas aumentam como Afonso Correia aponta que “a complexidade sentimental 

cabo-verdiana: ela está dividida entre duas culturas, entre dois mundos” (1934, p.03). Sendo 

assim Cabo Verde se torna ainda mais emblemática e os Claridosos formulam um discurso 

obviamente fincado nessas similitudes do Arquipélago, visto isso, nós usamos a literatura 

como fonte da pesquisa, pois é necessário revisitar as obras e as publicações da Revista, além 

das obras dos intelectuais em questão. Ainda hoje a literatura não é vista com bons olhos 

pela academia, mas precisamos quebrar paradigmas e muros a fim de fortalecermos as 

pesquisas em geral, ampliando as fontes e enriquecendo ainda mais o campo das pesquisas 

históricas. 
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A “VIAGEM FILOSÓFICA” DE VICENTE JORGE DIAS CABRAL AO SERTÃO 

DO MARANHÃO. 
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Orientador: Alan Kardec Gomes Pachêco FILHO. 
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Esta pesquisa objetivou demostrar que no período denominado Pombalino, Portugal iniciou 

um projeto que a historiografia intitulou de “Reformismo Ilustrado”. Em 1796 no governo 

de D.Maria I, D. Rodrigo de Sousa Coutinho foi Ministro da Marinha e Ultramar, 

possibilitando que uma substantiva quantidade de letrados lusos brasileiros a seu convite 

planejasse uma politica voltada para o desenvolvimento científico do reino. A coroa 

portuguesa através do “Reformismo Ilustrado” buscava conhecer melhor suas terras e as 

riquezas nelas contidas. Tiveram início as “viagens filosóficas” de caráter exploratório. Uma 

dessas viagens coube ao naturalista Vicente Jorge Dias Cabral explorar entre 1800 a 1803, 

o sertão do Maranhão em busca de riquezas para o Reino. Como metdologia foram realizadas 

leituras de referenciais teóricos referentes ao objeto da pesquisa bem como: Fernando Novais 

(2001), Maria Odila Silva Dias (1968), Maria de Lourdes Viana Lyra (1994), Magnus 

Roberto de Mello Cruz Pereira (2014), Maria Beatriz Nizza da Silva (1977), Robert Wegner 

(2004), Thiago Bonatto (2010), Marcelo Cheche Galves (2014), Décio Ruivo Martins 

(2012), Diogo Ramada Curto (1999), Mario Meireles (1979) e Lorelai Kury (2004) e 

transcrição e análise dos documentos do arquivo Histórico Ultramarino (AHU), em especial 

os relatórios de viagem produzidos por Vicente Jorge Dias Cabral (AHU, CX.128, D. 9555) 

e (AHU, Cx,128, D. 9595). No final do setecentos Portugal precisava adequar-se ao contexto 

europeu envolto nas influências dos ideais da Revolução Francesa, inspirada também no 

iluminismo: Razão e cientificismo. Segundo Maria de Lourdes Lyra (1994, p.32) “Os 

letrados da época se dedicaram à reflexão sobre as tensões existentes na sociedade e guiados 

pelas luzes da razão pregavam o combate às trevas e a tirania dos governantes e redefiniram 

a posição do homem na sociedade.” As “novas ideias” confrontavam o Antigo Regime, 

propunha as liberdades individual e política, adquirindo um caráter revolucionário. Como é 

sabido, o “reformismo ilustrado” utilizou-se de alguns princípios das Luzes e buscou um 

melhor aproveitamento técnico cientifico, para o fortalecimento da coroa portuguesa que 

temia naquela época que o ideal de liberdade se expandisse pelos seus domínios 

ultramarinos. Em 1772, o Marquês de Pombal reformou a Universidade de Coimbra e nela 

inseriram a disciplina de História Natural, que de acordo com Fernando Cristóvão (2002, 

p.186), a História Natural nos séculos XVIII e XIX, era o conjunto das ciências que tinham 

por objetivo conhecer tanto os seres orgânicos, como os inorgânicos que compõem o globo, 

um estudo completo sobre os três reinos da natureza: animal, vegetal e mineral, essa 

disciplina era obrigatória para qualquer aluno que fosse estudar na mesma. A Universidade 

de Coimbra formou a maioria dos naturalistas que após concluírem os cursos muitos foram 

“contratados” pela coroa para pesquisar nas colônias portuguesas. Segundo Magnus 

Roberto, “da universidade de Coimbra nascia um novo tipo de profissional: O naturalista, 

que contribuiria com os seus conhecimentos científicos para desvendar as potencialidades 

econômicas nas metrópoles e nas colônias.” (PEREIRA, 2014, p.09), a maioria desses 

naturalistas pertencia a uma geração que devia lealdade à coroa da qual ela era “devedor”. 

O primeiro passo do Reformismo português foi conhecer a terra e suas potencialidades, 

buscando fazer um levantamento sobre suas potencialidades no reino e no ultramar. A visão 

mercantilista da colonização continuava como base do reformismo. Os teóricos não 
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poderiam extrapolar as ideias das luzes para além de uma perspectiva reformista, entendia 

ser possível preservar o sistema reformando até o limite máximo, através do aperfeiçoamento 

técnico cientifico, deixando de lado o pensamento critico. Assim iniciam os projetos de 

“viagens filosóficas” de caráter exploratório, para um melhor conhecimento e posterior 

aproveitamento das terras que ainda não eram exploradas pela coroa. No ano de 1796 D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho assumiu o ministério da Marinha e Ultramar, o ministro buscou 

também resolver a dependência portuguesa em relação ao salitre, principal composto na 

produção de pólvora. “O salitre era o principal insumo para a produção de pólvora, em 

decorrência da conjuntura bélica do período, a pólvora era de essencial importância para a 

manutenção da soberania nacional portuguesa” (PEREIRA, 2014, p.500). Por conta de 

alguns acontecimentos como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos e das 

“inconfidências” na América portuguesa, a coroa tinha receio de que a elite local, que em 

grande parte tinha estudado em Coimbra fosse influenciada por esses exemplos: a pólvora 

também servia como instrumento de manutenção e proteção do império português. O 

ministro prometia recompensas para quem encontrasse salitre nas colônias portuguesas e 

então se tornou comum o envio para Lisboa de noticias sobre a descoberta do composto 

químico, especialmente ao norte da América portuguesa. No ministério de D. Rodrigo 

Coutinho foi organizada “viagens filosóficas” para a busca de salitre e outros produtos da 

natureza. Coutinho empreendeu como principal politica de seu governo a busca por salitre 

natural na América portuguesa em especial na capitania do Maranhão, essa procura foi 

intensificada no governo de D. Diogo de Sousa, por conhecer a formação do naturalista 

Vicente Jorge Dias Cabral tinha o intuito de enviá-lo a uma “viagem filosófica” ao sertão do 

Maranhão, para exames e estudos sobre o salitre e diversos produtos que pudessem ser 

economicamente exploráveis pela coroa. Vicente Cabral nasceu em Tejuco, atual 

Diamantina em Minas Gerais e fez parte da segunda leva de estudantes em Coimbra, estudou 

Filosofia e Direito entre 1786 e 1789, adquirindo a formação de bacharel em Direito e 

naturalista, estava na cidade do Maranhão trabalhando como advogado e responsável pelo 

Horto Botânico da cidade. O naturalista viajou “contratado” pelo real serviço para Aldeias 

Altas em 16 de março onde se encontrou com o Vigário de Valença, Joaquim José Pereira. 

Vicente Cabral e Joaquim Pereira saem em busca de salitre e quina e de outros produtos dos 

três reinos da natureza. Os principais lugares onde Vicente Cabral explorou salitre foi nas 

localidades de Oeiras, Ribeira do Parnaíba, Valença, Vila de Marvão, Coroatá, Serra Grande, 

Serra dos Matões, São João da Parnaíba, a maioria desses lugares, já descritos anteriormente 

por D. Fernando Noronha como sendo lugares que tinha salitre. O Engenho denominado 

Brejo foi um dos lugares citados por Dias Cabral como sendo o mais rico em salitre; a Vila 

de Valença foi o primeiro lugar onde ele encontrou vestígios de salitre. Porém no sertão do 

Maranhão não foi encontrado salitre em grande quantidade que pudessem ser explorados 

pela Coroa portuguesa. Além do Salitre foram explorados pelos viajantes na “viagem 

filosófica”: Quina, uma planta com características medicinais, Sal de Glauber, um sal 

também com propriedades medicinais, na época usada como purgante, Cochanilha, um 

inseto que se produzia em um cacto que era abundante no sertão denominado vulgarmente 

de palmatória que produzia uma tinta de cor carmim, além de ferro e prata que também foi 

explorado na viagem, mas como o salitre não foi encontrado em abundância no sertão. 

 

 

Palavras-chave: “Viagem Filosófica”, Maranhão, Sertão. 
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A reforma iniciada por Pombal resultou em mudanças educacionais, por exemplo, na 

Universidade de Coimbra, que ganhou dois novos cursos: de Filosofia e Matemática, e na 

criação da cadeira de Ciências Naturais, que se tornou comum a todos os cursos. Domenico 

Vandelli foi um dos professores de Coimbra em dos grandes incentivadores do estudo da 

natureza, que ajudou significativamente para a formação dos novos exploradores e segundo 

Lorelai Kury poderiam sair prontos para catalogar e reconhecer os produtos da América 

Portuguesa. Durante a reforma educacional feita por Pombal, que também modificou o 

ensino de aulas menores com a criação de aulas régias, o futuro ministro de Marinha e 

Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho estudava direito em Coimbra. Ao assumir a pasta 

da Marinha a Ultramar, a formação nas novas perspectivas de Ensino da universidade 

influenciou diretamente na política ilustrado de Sousa Coutinho, que integra Portugal e a 

colônia como forma de fortalecimento econômico do Império. Um projeto que fez com que 

cercasse ou criasse em torno de si uma órbita de letrados para ajudar a racionalizar estratégias 

para o projeto de exploração da América portuguesa. Uma das estratégias escolhidas pelo 

ministro para explorar as possibilidades de riquezas presentes na colônia foram às viagens 

exploratórias pelo território, que também podem ser classificadas como filosóficas, por 

autores como Ronald Raminelli, essa perspectiva de viagem buscavam além de explorar 

novas possíveis formas de ganhos para a coroa, promover o avanço da ciência. Para a 

capitania do Maranhão, o designado a assumir o papel de correspondente e administrador 

das viagens exploratórias foi o governador D. Diogo de Sousa, também egresso de Coimbra, 

formado em Filosofia e Matemática. Para os limites desse Plano de Trabalho, a Ilustração 

foi pensada a partir de aspectos da política do ministro D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-

1812) e da participação de uma geração de luso-brasileiros, egressa da Universidade de 

Coimbra: Sousa Coutinho que foi classificado por autores como Maria Odila Silva Dias 

como “homem ilustrado” e considerado por autores como Nívia Pombo e pela historiografia 

luso-brasileira como um dos maiores estadistas do século XVIII português. Analisamos o 

viés político do ministro por intermédio da historiografia e dos documentos do Arquivo 

Histórico e Ultramarino – AHU, especialmente as correspondências trocadas entre D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho e D. Diogo de Sousa. Em um primeiro momento, foi tomado 

conhecimento da bibliografia referente ao tema proposto para a pesquisa, assim como 

autores voltados para o Reformismo Ilustrado e o luso-brasileiro. Posteriormente, foram 

realizadas discussões sobre o tema em reuniões quinzenais. Para o melhor andamento da 

pesquisa, participei de um curso de paleografia ministrado por outra integrante do NEMO 

(Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista), o que vem facilitando a transcrição e a 

melhor compreensão dos documentos analisados. No documento AHU 9555 “Memórias 

sobre Nativas” (AHU, D. 9555), por exemplo,  o autor, Joaquim Jozé Pereira, Vigário de 
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Valença, e o Bacharel Vicente Jorge Dias Cabral descrevem a viagem exploratoria que 

resultou na descoberta de salitre no interior da capitania do Maranhão, encontraram também 

plantas medicinais, como por exemplo a quinaquina. As capitanías mostravam grande 

potencial, mensurado pelas viagens exploratórias. O ouro das Minas Gerais, segundo 

Kenneth Maxwell, começava a minguar e solução encontrada pelo ministro Sousa Coutinho 

para ter resultados mais rápidos da exploração das possíveis riquezas da América portuguesa 

foi a instrução de novos exploradores. Nessa perspectiva o ministro Sousa Coutinho enviou 

muitos estudantes da América portuguesa para a Universidade Coimbra, com amparo de 

bolsas cedidas pela coroa portuguesa. Esses estudantes, eram portugueses da América, e que 

nutriam lealdade à coroa, quando egressos da universidade poderiam trabalhar em favor da 

coroa e em trocas pelas memórias e resultados de suas pesquisas poderiam ser trocadas por 

títulos ou cargos, como foi, por exemplo, o  caso de Vicente Jorge Dias Cabral que de acordo 

com o documento 11130 escreve a coroa após escrever o diário e memórias sobre a sua 

viagem exploratória pelo Maranhão, pedi a incumbência de se tornar professor de retórica. 

O envio de estudantes a Coimbra, após o inicio das reformas na educação feitas por Pombal, 

aumentou progressivamente, o documento 8974 do AHU monstra uma lista de estudantes 

enviados da capitania do Maranhão para Coimbra. Marcelo Cheche Galves, no livro “Ao 

público sincero e imparcial” Imprensa e Independência na província do Maranhão (1821-

1826), mapeia os estudantes maranhenses que frequentaram a Universidade de Coimbra após 

a reforma pombalina (1772): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GALVES, Marcelo Cheche. “Ao público sincero e imparcial” Imprensa e Independência na 

província do Maranhão (1821-1826). Café & Lápis; Editora UEMA, São Luís, 2015. 

 

Também como parte da política ilustrada e de instrução de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 

foi criada a Casa Literária do Arco do Cego, administrada por frei Veloso, e que teve um 

grande peso na distribuição de conhecimento técnico-científico, publicando diversas obras 

como exemplo: Gazetas do Campo, Quinografia portuguesa, e Fazendeiro do Brasil, esse 

com onze edições. Segue uma tabela que frei Veloso fez publicar através da Casa do Arco 

do Cego: 
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A circulação de conhecimento entre os fins do Setecentos e início do Oitocentos aumentou 

consideravelmente com o Arco do Cego, principalmente sobre química, botânica e técnicas 

agrícolas. A documentação da época revela um movimento de mão dupla: remessas de livros 

para a capitania do Maranhão, e de espécies animal e vegetal, além de minérios, para análise 

em Lisboa.  

 

Palavras-chave: Impressos. Ilustração. Maranhão.  
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O APÓSTOLO PAULO E A EXPANSÃO DO CRISTIANISMO PELO 

MEDITERRÂNEO: INTERAÇÕES CULTURAIS, MAGIA E POLÍTICA NO I 

SÉCULO d.C. 

 

Orientando: William Braga NASCIMENTO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em História, CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lívia Bomfim VIEIRA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia, CECEN/ UEMA. 

 

Esta pesquisa se propõe a investigar os processos de expansão do movimento cristão inicial 

bem como seu envolvimento em questões políticas e culturais. Realizamos com isso uma 

leitura histórica do movimento cristão do século I. Movimento este catalisado em certa 

medida pelo personagem histórico Jesus, da aldeia rural de Nazaré na região da Judéia 

dominada política e militarmente pelos romanos. Entretanto, a mesma tratará o cristianismo 

como um movimento político e religioso com características plurais – cristianismos – por 

assim dizer. O conceito de "Cristianismos" tratado no plural explicita diversas formas de ver 

o longo processo histórico de disseminação do movimento catalisado por Jesus de Nazaré 

no séc. I. Este termo quer conceituar que experiências religiosas são sempre plurais, com o 

seu eixo formativo mostrando-se amplo demais para analisá-los em linhas fechadas como 

certo e errado, ortodoxo e heterodoxo. (CHEVITARESE, 2011). Enfatizamos aqui a 

percepção de diferentes comunidades que após a execução de Jesus realizou leituras distintas 

sobre os seus ensinos, baseados nos impactos do ambiente político e cultural nas quais essas 

comunidades estavam inseridas. No entanto, isso aponta para outro fato deveras importante 

sobre esse movimento ainda inicial; a questão da memória. Assim sendo posteriormente à 

execução de Jesus, alguns de seus seguidores que deram crédito às suas palavras e 

ensinamentos, se engajaram em dar seguimento ao movimento de Jesus através da questão 

memorial, passando através desta, transmitir os conhecimentos de e sobre Jesus (FARIA, 

2011). Isso portanto não enfatizou unicidade do movimento e sim como defende 

Chevitarese, uma pluralidade de percepções sobre o crucificado. Paulo não conheceu Jesus 

pessoalmente, mas possui fundamental importância nos estudos sobre o movimento cristão 

inicial devido a sua itinerância em propagar o evangelho (euangelion) de Jesus em uma área 

totalmente diferente do qual nasceu e pelo material literário escrito e atribuído ao mesmo. 

Podemos enxergar a atuação de Paulo nas regiões da Grécia e Ásia menor, como uma 

continuação do movimento iniciado pelo nazareno Jesus, e, portanto, um desenvolvimento 

de tradições israelitas que se opunham a regimes de governo estrangeiros e autoritários. Será 

no âmbito ideológico que perceberemos com maior ênfase a não aceitação do regime sócio-

político imperial nas cartas autênticas de Paulo e por isso mesmo, as implicações políticas 

da atuação paulina. Através de uma linguagem que possuía íntimos vínculos com a política 

e a religião imperial, Paulo opõe veementemente o assim denominado Reino de Deus ao já 

consolidado Reino de César. Á medida que usou deliberadamente uma linguagem que tinha 

íntimos vínculos com a religião imperial, Paulo apresentava seu evangelho como competidor 

direto do evangelho e do reino de César. Porém, as interpretações de cunho teológico têm 

obscurecido o impulso político antiimperial das afirmações de Paulo, em parte porque 

tendem a seguir a espiritualização deuteropaulina da linguagem paulina. O antiimperialismo 

de Paulo é fruto da sua formação religiosa em ambiente judaico. Israelita da tribo de 

Benjamim (Rm 11:1), Paulo era um fariseu apocalíptico, ou seja, acreditava que o tempo 

presente por estar sob a regência imperial era mal e estaria na iminência de acabar (1Cor 

7:31). Ademais, a crença apocalíptica judaica da qual Paulo é representante, vincula-se como 

uma expressão de resistência política e cultural a impérios ocidentais que impunham pesadas 
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formas sociais sob seus súditos. Exemplos para além das cartas de Paulo podem ser 

encontrados no livro de Daniel localizado no primeiro testamento e em documentos 

posteriores ao I século, marginalizados do cânon cristão como o Testamento de Moisés 

(HORSLEY, 2004). A literatura apocalíptica judaica narrada em Daniel (7-12) fornece o 

protótipo de ação para os judeus que se viam privados de exercer seus modelos tradicionais 

de vida comunitária à espera do messias escatológico que viria ao mundo para derrotar as 

forças imperiais, ainda que essa expectativa não fosse unânime entre os grupos judaicos. 

Ademais, esse tipo de literatura apocalíptica surge entre os judeus no momento em que o 

povo, vivendo uma crise político-religiosa, precisava se expressar de uma forma que pudesse 

trazer esperança. (MOURA, 2007) Amparada numa trilogia composta pela derrota do 

opressor (1), restauração do povo (2) e pela exaltação dos mártires (3), o pensamento 

apocalíptico demonstrava como Deus interviria nos assuntos humanos (políticos e culturais) 

para julgá-los e, por conseguinte restaurar o povo. Paulo não faz parte da tradição pré-Jesus 

que colocava nos profetas a veiculação da mensagem de Deus para a Terra, muito menos 

como um agente de libertação nacional envolvido na deposição de governos despóticos que 

subjugavam a população judaica. Mesmo portando a visão apocalíptica em sua leitura 

escatológica e muito embora ter sido membro do grupo dos fariseus e por isso acreditar que 

a revelação de Deus para a humanidade ter sido dada na Torá, Paulo acreditava que o mundo 

vivia seus últimos dias, pois entendia que o Deus judaico já tinha iniciado o seu plano de 

resgate do seu povo. Nesse ínterim, o evangelho de Paulo apresentava íntimos vínculos com 

a política de seu tempo nos quais o mesmo explicitamente coloca em comparação numa 

sociedade que gozava dos benefícios trazidos em decorrência da vitória de Otaviano em 

Actium, ou seja; a paz e a salvação, que figurava como elementos fundamentais da Pax 

Romana e que promovia através de ampla publicização de imagens o consenso e a coesão 

social pró-Roma. Nesse contexto, entendemos Reino de Deus como um termo de forte cunho 

não apenas religioso, mas também político, que funcionara como um elemento de oposição 

dos judeus aos projetos imperialistas adotados por sucessivos governos étnicos. No entanto, 

Reino de Deus não pressupõe um espaço territorial e uma identidade étnica como 

condicionantes de sua impetração. Antes disso, ele quer denotar uma nova forma de 

distribuição econômica, um novo tipo de organização humana e uma nova ordem social para 

o mundo, pautados em atributos como justiça e paz (CROSSAN & BORG 2007). Entretanto, 

o significado deste termo ficaria vago se não colocado em confronto com o Reino de Roma. 

É a partir desta oposição de reinos e seus projetos distintos encontrados no âmbito de suas 

particularidades que entenderemos melhor o contexto das situações sócio-políticas que 

ocorreram na Palestina judaica no I século, e que, por conseguinte, encontrarão ecos nas 

comunidades paulinas anos depois com tensões e propostas diversas entre seus líderes. 

Segundo Crossan e Borg (2007); “tanto o Reino de Roma quanto o Reino de Deus, foram 

anunciados como o quinto e culminante reino da terra, mais ou menos em meados do II 

século antes da era cristã”. Essa informação torna socialmente explosiva a relação entre 

judeus e romanos no ambiente palestino, assim como também coloca grupos cristãos do I 

século na mesma situação se levarmos em consideração a crença de que o Reino de Deus 

alimentado pelos judeus e cristãos também foi profetizado como sendo o quinto e culminante 

reino a ser estabelecido sobre a terra. Os Romanos acreditavam que o seu império possuía 

legitimidade divina, assim como os cristãos acreditavam, aguardando até mesmo o retorno 

escatológico (Parusia) de Jesus. As comunidades paulinas acreditavam na iminência da 

parusia de Jesus sobre a terra a fim de que o Reino fosse devidamente implantado. Porém, 

como citado anteriormente, nem todas essas comunidades agiam de forma única quanto ao 

relacionamento interno, tendo algumas funcionado até mesmo como reprodutoras do aparato 

político e social vigente no império. Pudermos constatar por ex. uma dupla oposição de 

projetos de Reino de Deus nas comunidades paulinas de Corinto e Éfeso durante o I século. 
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Enquanto que Paulo na carta aos Coríntios defendia uma sociedade onde escravos e livres, 

bem como judeus e gregos possuíam a mesma igualdade em Jesus (1Cor 12:13), onde a 

liderança do Espírito era evocada. Já comunidade aos Efésios detinha uma outra visão acerca 

do regulamento interno das ekklêsias, onde por exemplo, as mulheres deveriam ficar 

submissas aos seus maridos, reproduzindo assim as estruturas sociais da sociedade romana 

com seus códigos morais consolidados. A adoção do patronato como sistema sócio-político 

e econômico nas comunidades também explicam diversas questões pelas quais os primeiros 

cristãos possuíam percepções distintas sobre o Reino de Deus. Segundo Horsley (2004, p. 

112): “As relações de patronato tendem a surgir no interior de uma estrutura estatal em que 

a autoridade se acha dispersa e a atividade do Estado tem alcance limitado e em que existe 

considerável entre todos os níveis do lugarejo, cidade e do Estado”. Aceitar ou não a ajuda 

financeira dos principais notáveis das cidades nas quais as Ekklêsias foram criadas remetia 

a posicionamentos de cunho moral e político para as comunidades, posto que o próprio Paulo 

rejeitava esse sistema por ver nele a perda de autonomia sobre as questões pelas quais os 

indivíduos pertencentes àquelas comunidades estavam inseridos num propósito. Dessa 

forma, através de aproximações e distanciamentos de propostas iniciais sobre o Reino de 

Deus implementado por Jesus e em certa medida defendido por Paulo anos mais tarde, as 

comunidades cristãs da bacia Mediterrânica experimentarão diversas disputas internas 

quanto ao seu funcionamento, bem como demais problemáticas referentes a tais propostas. 

 

Palavras-chave: Cristianismos. Paulo. Reinos de Deus. 
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BANDIDOS OU REBELDES? - A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS LUTAS 

POLÍTICAS NO MARANHÃO IMPERIAL (1823-1841). 
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A pesquisa “Bandidos ou rebeldes? - a participação popular nas lutas políticas no Maranhão 

imperial (1823-1841)”, inserida no projeto Cabras, Patrioteiros, Balaios e Bem-te- vis”: 

disputas políticas e participação popular no Maranhão (1823 – 1841) objetiva analisar a 

participação popular nas lutas sociais e políticas no período que corresponde à construção 

da nova ordem imperial no Maranhão no pós independência, apresentando suas motivações, 

características e a relação desses segmentos populares com as elites liberais e seu ideário 

político. Nossa metodologia foi primeiramente a análise da historiografia sobre o tema e os 

referenciais teóricos centrados na Nova História Política e na História Social. Assim, no 

primeiro momento fizemos uma análise bibliográfica de autores maranhenses e nacionais a 

fim de perceber como trabalham essas questões, como: Carvalho, Janotti, Galves, Assunção, 

Abrantes, Dias, Santos, Otávio, Sarney, Coelho Netto. A pesquisa centrou-se ainda nas 

leituras dos verbetes do Dicionário Brasil Imperial (1822-1889). Como fundamentação 

teórica utilizamos as obras Bandidos, de Eric Hobsbawm, A multidão na história, de Georges 

Rudé e trabalhos que tratam da nova História Política e da História Social. Vale destacar que 

no segundo momento, que corresponde à última fase dessa pesquisa, nos focamos no estudo 

sobre a Setembrada, analisando as transcrições das Atas do Conselho Presidial cedidas pelo 

NEMO (Núcleo de Pesquisa do Maranhão Oitocentista), ofícios de autoridades que 

encontram-se no APEM, documentos digitalizados pela Biblioteca Nacional sobre a Era 

Bruciana, e jornais do acervo da Biblioteca Benedito Leite que correspondem ao período 

estudado: O Amigo do Homem, A Bandurra, O Censor, Minerva, O Brasileiro, O Farol 

Maranhense e O Publicador Official. Tendo em vista que no primeiro ano dessa pesquisa 

demos um enfoque na Balaiada, com a  análise dos  ofícios copilados sobre a Balaiada 

(Arquivo Público do Estado do Maranhão), procuramos nesta pesquisa destacar as formas 

de resistência, lutas e motivações das camadas populares nos conflitos ocorridos no contexto 

de construção da ordem imperial no Maranhão, da independência até a Setembrada, 

compulsando valiosa documentação existente sobre o período. A história por muito tempo 

se caracterizou por uma narrativa que considerava o documento escrito, oficial, como uma 

prova da “verdade histórica”. Essa concepção começou a ser questionada ainda no século 

XIX, com o marxismo, e mais ainda no início do século XX com a Escola dos Annales 

(1929), da historiografia francesa, trazendo para o debate noções como a subjetividade do 

pesquisador, a necessidade de interdisciplinaridade, uma nova concepção de tempo histórico, 

não mais linear e evolutivo, mas com múltiplas temporalidades. Com isso, colocava em 

xeque aquelas produções que consideravam os fatos históricos contidos nos documentos 

como verdadeiramente acontecidos sem a devida análise crítica. Nos anos de 1970, começam 

a surgir múltiplos estudos sobre os movimentos sociais no Brasil, enfatizando a história das 

camadas populares e suas formas de resistências, aspectos esses que são destacados por uma 

“história vista de baixo”. Não mais aquela produzida numa linha positivista que dava a 

conotação às camadas populares de bandidos, “arraia-miúda”, “ralé” e “plebe ignara”. A 

historiografia que trata dos movimentos sociais do século XIX no Brasil passou a ter uma 

nova visão com novas abordagens metodológicas e novas fontes documentais, que resultam 

em romper com a visão tradicional positivista, apresentando as camadas populares 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

552 

 

brasileiras se manifestando em defesa de seus interesses, indo de encontro a uma ordem 

dominante elitista e autoritária que vigorava no Brasil desde sua colonização. Estudos 

historiográficos se propuseram a ressaltar as atuações de gente comum, de homens e 

mulheres que participaram de muitos movimentos sociais e populares e que passaram 

apagados ou deram lugar a uma história com versão oficial que esconde as lutas e os conflitos 

(DIAS, 2003). Na historiografia brasileira, as interpretações tradicionais apresentavam a 

independência do Brasil de forma amistosa, como se todas as regiões aderissem quase de 

imediato ao grito do Ipiranga, excluindo as camadas populares desse processo. Após a 

“adesão” do Maranhão a Independência a situação dos portugueses passou a ficar instável, 

pois os que se reconheciam como brasileiros não aceitavam suas presenças porque eram 

vistos como inimigos do Brasil e da causa brasileira, sofriam “com saques, arrombamentos 

de casas e lojas, atos de violência e repulsão como nas ‘surras - chamadas de 'lustros’ -, 

sofridas em lugares públicos” (GALVES, 2010, p. 215). Esses episódios foram registrados 

na historiografia maranhense durante a Setembrada, movimento antilusitano que teve 

iniciado no dia 13 de setembro de 1831. Analisamos alguns estudos de historiadores e 

pesquisadores locais como Elizabeth Abrantes, Marcelo Galves e Rafaelly Durans, 

juntamente com as Atas do Conselho Presidial, mais especificamente as Atas que vão de 15 

de maio de 1831 a 30 de julho de 1832, e jornais da época, para compreender o contexto de 

eclosão da Setembrada e seus significados. No tocante a Balaiada, utilizamos autores da 

historiografia tradicional, com suas produções do século XX, como Eloy Coelho Netto e 

Rodrigo Otávio, e do século XXI, como José Sarney. Para uma historiografia mais 

revisionista utilizamos historiadores de profissão como Elizabeth Abrantes, Claudete Maria 

Miranda Dias, Maria Janotti, Mathias Assunção, os quais trazem novas perspectivas sobre a 

relação entre balaios e bem-te-vis. As fontes para essa abordagem foram os ofícios copilados 

sobre a Balaiada (Arquivo Público do Estado do Maranhão), assim como obras 

memorialistas do século XIX. Sabendo que a participação popular nas lutas políticas do 

Maranhão oitocentista (1823-1841) conheceu a mais dura face da repressão para a época, 

buscamos aqui dar um novo olhar para a participação popular, que a historiografia 

tradicional negligenciou por muito tempo. Dada a dificuldade de encontrar relatos escritos 

pelos próprios rebelados, tentamos por meio da interpretação de documentos oficias perceber 

as reivindicações das camadas populares.  O processo de Independência e construção da 

ordem envolveu os diversos conflitos, e muitos dos que lutaram em favor da Independência, 

após sua concretização foram excluídos. Durante esse processo, várias manifestações 

populares aconteceram, a exemplo da Setembrada e da Balaiada. A Setembrada teve como 

característica principal, em termos de reivindicação política, o afastamento dos portugueses 

dos cargos públicos e da província, com forte sentimento antilusitano, em que os brasileiros 

natos não aceitavam a permanência dos portugueses ou brasileiros adotivos em espaços de 

poder e acabaram por deixar a província em grande conflito. Os envolvidos na Setembrada 

aparecem na documentação como “Povo e Tropa”, que se reuniram no Campo de Ourique 

em 13 de setembro de 1831 dando início a um conflito que não se limitaria apenas ao “13 de 

setembro” ou ao segundo levante em 19 de novembro de 1831, como é apresentado pela 

historiografia, mas se estendeu até meados de 1832 por meio de lideranças populares, a 

exemplo de João Damasceno. Quanto à Balaiada, foi uma revolta de grande participação das 

camadas populares, não motivada pela baderna e o crime, como afirma uma historiografia 

mais oficial e conservadora, mas com motivações sociais e políticas, em  contestação aos 

seus opressores, como indica a historiografia mais recente de forma crítica e revisionista. 

Por meio de documentos que circularam na época tentamos compreender quais foram as 

reivindicações das camadas populares em relação aos seus opressores, o grau de participação 

nas lutas políticas do pós-independência. Segundo George Rudé (1991, p. 234), para que 

ocorra uma multidão amotinada deve a haver algum motivo, podendo ela “está com fome, 
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ou teme vir a ficar, porque sofre profunda injustiça social, porque busca uma reforma 

imediata ou milênio, ou porque quer destruir um inimigo ou acalmar um 'herói'”. Dessa 

maneira, tanto os independentistas, os “cabras” e “patrioteiros” da Setembrada, e os balaios, 

foram alvos de injustiças sociais ou lutavam por maior participação na nova ordem política. 

A pesquisa possibilitou um balanço da historiografia maranhense, levantamento e análise de 

fontes primárias que certamente contribuirão para o avanço dos estudos da fase imperial do 

Maranhão, em especial os conflitos sociais e políticos que marcaram o momento de 

construção da nova ordem política. 

 

Palavras-chave: Balaiada. Setembrada. Participação popular. 
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As questões ambientais nunca tiveram tão presentes na sociedade humana como nos dias 

atuais. O desenvolvimento de novas tecnologias, o uso exagerado dos recursos naturais e o 

consumo compulsivo nos tornaram prisioneiros de uma crise ambiental. É preciso romper 

paradigmas repensando o modelo consumista e predatório da natureza pra uma 

sustentabilidade fundamentada em princípios socioambientais. (MATTA; SCHIMIT, 2014). 

A comunidade de Vinagre não foge a essa realidade, pois se trata de uma comunidade 

localizada em um polo de práticas produtivas nefastas ao meio ambiente e que vem sofrendo 

intensos processos de descaracterização de sua cultura, de suas práticas sociais, organização 

e modo próprio de vida.  Os impactos socioambientais têm mudado o cotidiano das pessoas 

da comunidade de Vinagre. Segundo Orrellana (1991), Martine (1993), Xavier (1996), Cano 

(2003), dentre outros autores, descreveram as ocorrências de variados problemas 

socioambientais que assolam grande parte das cidades brasileiras, tais como a ocupação de 

áreas impróprias à urbanização, a poluição do ar e dos cursos d’água, a precariedade dos 

serviços públicos e a degradação da paisagem. O presente trabalho objetivou-se em analisar 

através da aplicação de instrumentos de pesquisa o atual estágio de degradação ambiental e 

o lado social da comunidade de Vinagre. Primeiramente realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica sobre as questões ambientais. Em seguida houve a visita à comunidade de 

vinagre, logo após houve a aplicação de 20 questionários socioambiental (Figura 1) nas 

residências da comunidade de vinagre que localiza-se a 6km da cidade de Itapecuru Mirim 

com o intuito de verificar qual a percepção dos moradores sobre as questões socioambientais. 

E por fim houve a distribuição de 26 coletores (Figura 2) para o recolhimento de materiais 

biológicos (fezes), com o intuito de diagnosticar a presença de parasitoses. No entanto houve 

apenas o recebimento de apenas 7 coletores (Figura 3) por parte dos moradores de vinagre. 

Que foram trazidos para o Laboratório de Parasitologia Humana da UEMA. No processo de 

analise das fezes foram utilizadas três lâminas para cada amostra de fezes que em seguida 

foram analisados no microscópio. 
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Como resultados obtiveram dados positivos e negativos. Em suma, detectou-se cinco 

questões preocupantes, a primeira foi a comprovação que vinagre vem passando por um 

processo de transformações e degradação ambiental, pois 90% dos  moradores confirmam 

que Vinagre vem perdendo vegetação. Para Loureiro (2003), Uma educação ambiental 

transformadora não é aquela que visa interpretar, informar e conhecer a realidade, mas 

buscar compreender e teorizar na atividade humana, ampliar a consciência e revolucionar a 

totalidade que constituímos e pela qual somos constituídos. A segunda é a falta de 

conhecimento dos moradores sobre o termo sustentabilidade, pois 75% desconhecem a 

palavra. A terceira foi em relação ao consumo de água que é utilizada sem nenhum 

tratamento prévio, pois 50% tomam água diretamente das torneiras. A quarta é em relação 

ao destino do lixo, pois 90% dos moradores preferem queimar ao invés de colocar nas 

caçambas que fazem o recolhimento. Para Padua e Tabanez (1997), o problema da 

destinação adequada e produção do lixo é um desafio a ser abordado na educação ambiental 

e ser compreendido por cada individua por ser ele parte atuante desse que é um dos mais 

preocupantes problemas ambientais. E a quinta é que esse é o primeiro trabalho ambiental a 

ser realizado em Vinagre, pois 100% dos moradores responderam que esse é o primeiro 

trabalho a ser executado em Vinagre. Através das analises das fezes obtivemos a presença 

do ovo (figura 4) do parasita ancilóstomo (Ancylostoma duodenale), que é um nematelminto 

parasita do intestino humano. É adquirido devido ao contato direto com o solo, ou seja, 

devido à falta de saneamento básico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: entrega de coletores 

Figura 1: aplicação de questionários Figura 3: recebimento dos coletores 

Figura 4: Ovo do ancilóstomo. 
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Nesse contexto vimos como é importante prosseguir com a investigação tendo em vista 

minimizar ou sensibilizar a comunidade de Vinagre sobre os problemas ambientais. Por 

essas e outras questões socioambientais, ressalta-se a importância de manter a continuidade 

com a aplicação de projetos que levem informações de como pequenas atitudes podem fazer 

toda diferença. 

 

Palavras-chave: Percepção Socioambiental, Recursos Naturais, Vinagre. 
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CENTRO DE APOIO A SURDEZ - CAS EM SÃO LUÍS-MA. 
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A pesquisa tem como título Formação profissional das pessoas com deficiência auditiva 

desenvolvida no Núcleo de Inserção para o Trabalho- NIT do Centro de Apoio a Surdez- 

CAS em São Luís do Maranhão, foi realizada no período de agosto de 2014 a julho de 2015, 

vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

PIBIC/UEMA/FAPEMA. O estudo teve como objetivo geral Analisar como o NIT, em São 

Luís, tem desenvolvido a formação profissional das pessoas com deficiência auditiva com o 

intuito de que estas sejam inseridas no mercado de trabalho. E como objetivos específicos: 

Diagnosticar os cursos de formação para as pessoas com deficiência auditiva desenvolvidos 

pelo NIT-CAS; Identificar o quantitativo de pessoas com deficiência auditiva que recebem 

formação profissional no NIT-CAS; Relacionar a formação profissional desenvolvida pelo 

NIT-CAS as necessidades da atual forma de organização do trabalho. Como procedimentos, 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica, documental e a de campo. Na pesquisa bibliográfica fez-

se a leitura de livros referentes aos temas, trabalho, pessoa com deficiência auditiva, 

formação profissional, mercado de trabalho, dos autores como Antunes (2013), Aroucha 

(2012), Dejours (2004), Engels (2009), Lancman (2004), e Pinto (2007). Com esse estudo 

entendeu-se que o trabalho é uma condição humana, uma identidade do ser humano e que as 

pessoas com deficiência auditiva podem e devem estar presentes no mercado de trabalho 

formal, pois são capazes de exercer funções e até mesmo superar as suas limitações e 

dificuldades. Na pesquisa documental, utilizou-se a Constituição Brasileira de 1988, Lei nº 

7.853/89, Lei nº 8.213/91, Decreto nº 3.298/99, por meio desses documentos legais pôde-se 

compreender os direitos que as pessoas com deficiência tem de inserir-se nos diferentes 

ambientes sociais, inclusive o mercado de trabalho. A pesquisa de campo, envolveu os 

sujeitos: a coordenadora do NIT, o instrutor do curso do SENAI e três alunos surdos inscritos 

no curso. Inicialmente visitou-se a Supervisão de Educação Especial (SUEESP) da 

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (SEDUC-MA) para encaminhamento da 

bolsista ao NIT-CAS localizado no bairro da Alemanha. Os dados foram coletados por meio 

das técnicas de entrevista, realizada com a coordenadora do NIT-CAS e, do questionário 

com perguntas abertas e fechadas aplicado com o instrutor do SENAI, e com os três alunos 

surdos.  A entrevista realizada com a coordenadora do NIT-CAS, contemplou dez perguntas 

abertas, com o objetivo de saber Como o NIT tem desenvolvido a formação profissional; o 

quantitativo de pessoas com deficiência auditiva que recebem essa formação; o período e a 

carga horária da formação; e se ela atende as exigências do mercado de trabalho. Diante dos 

dados levantados na entrevista, percebeu-se que a formação profissional para as pessoas com 

deficiência auditiva (surdas) dar-se em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). Ou 

seja, os dois órgãos (SENAI e SENAC) disponibilizam os cursos, ofertando vagas para 

pessoas com deficiência auditiva e o NIT-CAS fica responsável pela inscrição dos surdos 

nos cursos que eles almejam e de encaminhar intérprete para atender as necessidades de 

comunicação destes com o instrutor. A seleção do curso a ser ofertado depende do número 

de surdos inscritos, este acontece nas salas do SENAI ou SENAC. O quantitativo de surdos 
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que receberam a formação profissional no período de 2010 a 2013, segundo a coordenadora 

do NIT-CAS foi de aproximadamente 300 surdos, pois não tem um número exato devido a 

evasão e/ou desistência deles durante o curso. No que se refere ao período/ carga horária do 

curso de formação, a coordenadora informou que pelo SENAI a carga horária é de 180 horas, 

e pelo SENAC 160 horas, correspondendo um período aproximado de três meses. Obteve-

se a informação no NIT-CAS que o curso a ser ofertado no período da pesquisa seria o de 

Montagem e Manutenção de computador pelo SENAI. Buscou-se no SENAI a autorização 

para observar a realização do curso e aplicar os questionários com o instrutor e surdos 

inscritos. O questionário aplicado com o instrutor do curso teve o intuito de compreender o 

desenvolvimento do curso, conhecer os objetivos do curso, saber período de realização, 

carga horária e conteúdos. Com base dos dados levantados com o instrutor, o curso tem como 

objetivo compreender o processo de montagem e desmontagem do computador, saber a 

função de cada peça e sobre formatação de computador. Teve início no dia 30 de Março de 

2015 e foi finalizado no dia 10 de Junho de 2015, com carga horária de 184 horas. Sobre os 

conteúdos ministrados durante o curso, o instrutor informou que seriam: Eletrônica Básica; 

Hardware; Software e Sistema Operacional; Manutenção; Diagnóstico de máquina; 

Formatação, Reparo; Backups e instalação de programas. Com os surdos o questionário foi 

aplicado no sentido saber a opinião deles sobre a formação recebida. O curso de Montagem 

e Manutenção de Computador era composto por 12 alunos, sendo cinco surdos e sete 

ouvintes. Dos cinco surdos presentes no curso, apenas três quiseram responder ao 

questionário. As perguntas feitas a eles envolvia o motivo da escolha do referido curso, a 

sua percepção e bem como a contribuição deste para a sua vida. Com base nas respostas 

obtidas, detectou-se que os motivos pelos quais os três surdos escolheram o curso de 

montagem foi para ajudar amigos e família quando o computador apresentar problemas e 

ganhar um dinheiro extra para aumentar a sua renda. Segundo eles, este curso era esperado 

há um tempo, pois este possibilitará a eles ter seu próprio negócio, ser autônomo e 

independente. Sobre a contribuição dessa formação, os surdos tem a compreensão de que 

para ter uma melhor profissão e inserir-se no mercado de trabalho, eles precisam capacitar-

se, e com isso, buscam cada vez mais fazer cursos de formação, para ampliar o seu currículo 

e aprimorar os seus conhecimentos. Ainda foi observado que o instrutor utiliza-se como 

recurso uma TV LED, para melhor visualização do assunto abordado, isso contemplou os 

surdos, pois eles aprendem por meio de recursos visuais. Contudo, sobre a questão da 

formação profissional, entende-se que para que qualquer indivíduo seja com deficiência ou 

não possa ser inserido no mercado de trabalho, ele precisa de uma formação em uma 

determinada área, pois um dos objetivos da formação é ampliar o conhecimento, as 

habilidades e competências do trabalhador. Com isso, diante de informações e leituras fica 

claro que as pessoas com deficiência auditiva, são capazes de exercer qualquer atividade no 

mercado de trabalho, desde que não esteja voltada para a sua limitação sensorial, recebendo 

ainda uma formação profissional de qualidade. Conclui-se que a formação profissional das 

pessoas com deficiência é realizada pelo SENAC e SENAI, que ofertam os cursos com base 

na demanda de inscrições e cabe ao NIT-CAS divulgar e realizar a inscrição dos surdos e 

posteriormente diante de solicitações das empresas, encaminhar os surdos que atendem os 

requisitos estabelecidos por eles. Acredita-se com base na pesquisa, que as pessoas com 

deficiência auditiva (surdas), têm sim condições de concluir seus estudos, capacitar-se 

profissionalmente, exercerem funções diversificadas no mercado de trabalho e podem passar 

de repositores ou empacotadores, ocupados no comércio, para outros, como foi exposto pelos 

três surdos do curso, que tem o desejo de avançar e realizar trabalhos que não os rotulem, 

mas que valorizem as suas potencialidades e que haja investimentos no sentindo de que 

sejam aceitos em diversos setores do mundo do trabalho. 
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O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

E DA SOCIEDADE CIVIL. 

 

Orientanda: Josilene Chaves NUNES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 

 

Colaboradores: Andresa Maria Saraiva Pacheco – Acadêmica do Curso de Pedagogia; 

Jessiana Silva Sousa – Acadêmica do Curso de Pedagogia e Josilene Chaves Nunes – 

Acadêmica do Curso de Pedagogia. 

 

O ministério da Educação MEC, por meio de uma política educacional, divulga em março 

de 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que foi lançado oficialmente em 

24 de abril, simultaneamente à promulgação do Decreto n. 6.094, dispondo sobre o Plano de 

Metas Compromisso Todos pela Educação (D.O.U.2007), cujo objetivo é promover a 

conciliação entre os entes federados: União, Estados e Municípios, visando à qualidade da 

educação básica no país. Para desenvolver as diretrizes que contém o PDE, no âmbito dos 

sistemas públicos de ensino do país, o MEC criou o Plano de Ações Articuladas (PAR). “Por 

se tratar de uma política que atinge todo o país, principalmente por envolver a participação 

dos municípios e estados na sua implementação, a iniciativa é, portanto, considerada como 

uma possibilidade de recolocar o debate sobre a responsabilidade do Estado na promoção de 

políticas públicas em curso no Brasil” (ALBUQUERQUE, 2013, p.37). O município de 

Pindaré- Mirim aderiu ao Plano no ano de 2007, mas apesar de já está ha oito anos em vigor, 

grande parte dos professores e gestores escolares não tem conhecimento sobre o que é o 

PAR. Este estudo objetivou conhecer o processo de elaboração do PAR do Município de 

Pindaré-Mirim, buscando identificar se houve a participação da comunidade escolar, bem 

como da sociedade civil, analisando se o Plano contemplou as necessidades educacionais do 

município. Nesse sentido, foram adotados os seguintes procedimentos: análise do PDE e do 

PAR do Município; realização de entrevistas com o secretario de educação, com o monitor 

do PAR; com gestores escolares e professores da rede municipal de ensino; e, observação 

sistemática. Inicialmente, a pesquisa conheceu que o PAR elaborado em 2007 não existia 

nos arquivos da SEMED, o que induziu procurar a ex-secretária de educação para dar 

algumas informações sobre o primeiro PAR elaborado. Segundo a ex-secretária de educação 

o PAR contou om a participação da comunidade escolar e sociedade civil, mas a mesma na 

entrevista diz: “o que eles passavam cinco dias fazendo nós fizemos em dois dias, junto com 

eles”, se referindo à assistência da equipe do MEC. Acusou a ex-secretária que, devido as 

reuniões que participou, se apropriou de bases suficientes para elaborar o PAR. A ex-

secretária refere-se a reformulação dizendo: “A gente já tinha toda bagagem de ter feito o 

primeiro, mas se a gente fosse fazer aquele que agente fez primeiro, não tínhamos feito 

daquele jeito que agente fez”. É mostrado então que o PAR de 2007 foi duvidoso quanto ao 

que preconiza o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Pois o tempo em que foi 

elaborado é pequeno, para que se estude e elabore ações que supram as necessidades de todo 

o município, e ainda afirma que o PAR de 2013 ficou pronto, enquanto o secretario atual 

afirma que esta reformulação foi feita pela gestão atual. O foco deste estudo seria o PAR de 

2007; entretanto, como este não foi disponibilizado, a pesquisa redirecionou a atenção para 

o PAR reformulado do ano de 2013. Se por um lado houve a assistência técnica d Ministério 

da Educação (MEC) no processo de implantação, por outro lado, no processo de 

reformulação a SEMED contou somente com assistência dos técnicos da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA). Quanto a questão da pesquisa se dirigiu na direção de saber 
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se na elaboração do PAR houve a participação da comunidade escolar e sociedade civil, 

percebe-se um desencontro das informações, pois enquanto a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED) diz que contou com a participação de todos, os sujeitos entrevistados 

nas escolas informaram que nem conheciam o PAR. E ainda afirmaram que somente foram 

convocados para sua apresentação à sociedade. As ações priorizadas foram formação inicial 

e continuada dos professores e a infraestrutura e instalações, bem como formação dos 

gestores. Estas ações foram citadas tanto pelos gestores da SEMED quanto pelos os sujeitos 

entrevistados nas escolas. Mas estes sujeitos colocam como insuficiente estas ações, devido 

as necessidades que tem a educação pública do município. No que se refere às notas do 

município no IDEB, é que patente não só foram alcançadas as metas, como foram 

ultrapassadas. Todavia, em 2013 a pontuação divulgada para o ensino fundamental dos anos 

iniciais mostra que uma boa parte das escolas, particularmente às pesquisadas, não alcançou 

a meta que projetada pelo MEC. O que se destaca é que a média do ensino fundamental nos 

anos finais não foi divulgada, e segundo uma pesquisa no site do INEP, foi pela insuficiência 

de alunos na realização da prova Brasil, o que é preocupante. Nos quadros que se seguem, 

pode-se ser constatada a situação do município no IDEB: 

 

Tabela 1: Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do munícipio de Pindaré-

Mirim da 4º série/5º ano. 

4ª série/5° 

ano 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
PINDARE-

MIRIM 
2.9 3.7 4.0 4.0 3.5 3.0 3.3 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado 

 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do munícipio de Pindaré-

Mirim da 8º série/ 9º ano. 

8ª série/ 9° 

ano 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
PINDARE-

MIRIM 
2.7 3.5 3.7 3.7 * 2.7 2.9 3.1 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado 

 

Pôde-se perceber tanto em 2007 na implantação do PAR, quanto em 2013, em sua 

reformulação, que a sociedade civil e a comunidade escolar não tiveram participação. Essa 

afirmação que a pesquisa pode oferecer é pelo fato de que apenas uma das professoras 

entrevistadas está na rede de ensino do município somente há mais de dois anos, enquanto 

que os demais professores entrevistados, quase a totalidade, que estão na educação pública 

de Pindaré-Mirim há mais de oito anos, informaram desconhecer totalmente sobre o que é o 

PAR. Os resultados desta pesquisa confirmam o que vários estudos vêm divulgando, que o 

PDE/PAR, da maneira como vem sendo implantado no âmbito dos sistemas de ensino, sem 

ouvir os sujeitos escolares, além de não garantir efetiva melhoria do atendimento da escola 

pública não avançará suficientemente na direção da melhoria da qualidade da educação, tida 

como fundamental para o desenvolvimento do país.  

http://ideb.inep.gov.br/resultado
http://ideb.inep.gov.br/resultado
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Palavras-chave: Plano de desenvolvimento da Educação (PDE). Plano de Ações 

Articuladas (PAR). Participação  
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ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DE CURSO DE 2008 E 2011 DIVULGADO PELO 

INEP COM OS RESULTADOS DA PROVA NO EXAME NACIONAL DE 

DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA DE SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Melcka Yulle Conceição RAMOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduada em Pedagogia - CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Profª. Drª. do Departamento de Educação e Filosofia -  CECEN/UEMA. 

 

O presente relatório apresenta os resultados de pesquisa sobre a análise dos relatórios de 

curso de 2008 e 2011 divulgado pelo Inep com os resultados da prova no Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (Enade) dos cursos de licenciatura de São Luís. A construção 

desta pesquisa partiu do interesse em estudar o desempenho dos estudantes, tendo em vista 

que é relevante a reflexão, o questionamento sobre os dados destes relatórios, para se 

evidenciar a realidade da formação acadêmica, os pontos positivos e negativos, o nível em 

que os estudantes estão concluindo a graduação para atuar como profissionais, neste estudo 

especificamente da formação de professor, isto porque o recorte da pesquisa compreende 

somente os cursos de licenciatura ofertados em São Luís. O atual modelo de avaliação da 

educação superior brasileira é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), este foi instituído pela Lei 10.861/04 de 14 de abril de 2004, tem como objetivo 

avaliar três eixos: avaliação das Instituições de Educação Superior (IES), identificando o 

perfil das instituições a partir da autoavaliação, avaliação de curso, onde seu foco é 

identificar as condições de ensino, a partir das visitas de comissões de especialistas das áreas 

do conhecimento e avaliação do desempenho dos estudantes, cujo objetivo é aferir o 

desempenho destes quanto aos conteúdos programáticos do seu curso, e identificar as 

habilidades e competências que lhe são esperadas ao final do curso. Este último eixo é 

realizado mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(Enade).É operacionalizado por meio de exame de conhecimento, um questionário de 

percepção sobre o mesmo e um questionário socioeconômico com a finalidade de construir 

um perfil dos estudantes. É necessário que aconteça estudos sobre tais mecanismos de 

avaliação, sobretudo dos seus resultados. E com isto obter o interesse da comunidade 

acadêmica sobre tal temática, destacando a sua importância. Propõe-se com as constatações 

e análises produzidas a partir dos primeiros achados da pesquisa contribuir para a discussão 

nas IES, logo impulsionando para mudanças significativas nos cursos de Licenciaturas 

ministrados em São Luís. Além disso, as conclusões levantadas no decorrer das análises 

servirão como novas pistas para outros estudos. Ao pesquisar o Enade surgem muitas 

indagações, sobre a sua implementação, a utilização dos seus dados, a prática do 

ranqueamento, a geração de competitividade entre as IES, dentre muitos recortes possíveis. 

No entanto, este estudo analisa o desempenho dos estudantes no Enade. O mencionado 

exame é dividido em dois componentes de avaliação, o primeiro denominado de formação 

geral que é comum aos cursos de graduação de todas as áreas, o segundo denominado 

componente especifico, referente a cada área de conhecimento. Neste sentido, o objeto de 

análise são os resultados das provas de conhecimento geral e conhecimento específico. Para 

alcançar o objetivo proposto, estudamos ao longo da pesquisa sobre a política de avaliação 

da educação superior brasileira, especialmente o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) em seus aspectos gerais, e especificamente nos estudos sobre o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Estas leituras subsidiaram a análise e 

interpretação dos dados. Concomitante a estas leituras, foram realizadas as delimitações do 
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objeto de estudo. Cabe destacar as fases da pesquisa, no primeiro momento a busca dos 

dados do Inep, logo a organização dos relatórios dos cursos, foram estabelecidos desta 

maneira os cursos investigados, somente os cursos de licenciatura de São Luís avaliados no 

exame nos anos de 2008 e 2011 (Tabela 1). Neste sentido, vinte oito cursos atenderam a 

estes critérios da pesquisa. Importante ressaltar que utilizamos apenas vinte cursos, em 

virtude dos mesmos já terem sido objeto da pesquisa anterior, onde se analisou a importância 

atribuída ao Enade no desenvolvimento de ações pela gestão acadêmica dos cursos de 

licenciatura de São Luís, especificamente nos cursos avaliados nos anos de 2008 e 2011. 

 

Tabela 1: Cursos de licenciatura de São Luís avaliados no período de 2008-2011 no Enade, 

IES e seus respectivos conceitos obtidos nas duas últimas versões do Enade. 

Fonte: Construção da autora com base em dados do Inep – 2008 e 2011. 

 

Conhecido os cursos que seriam o recorte da pesquisa, iniciamos o processo de seleção e 

organização das informações relevantes contidas nos relatórios. Com base nisto, partimos 

para a sistematização das informações levantadas, ou seja, para o confronto das informações, 

os pontos convergentes e divergentes dos dados. Diante da organização e interpretação dos 

dados dos relatórios construímos gráficos, quadros e tabelas sobre os conceitos dos cursos, 

o desempenho destes nos componente formação geral e conhecimento específico. No que se 

refere aos conceito, dos vinte cursos de licenciatura de São Luís, cerca de 25% (5) 

permaneceram com o mesmo conceito, 40% (8) avançaram o conceito, e 35% (7) 

retrocederam o conceito no exame seguinte. Conforme podemos perceber no gráfico que 

segue. 

 

 

 

 

 

  

Área Nome da IES 

Conceitos ENADE 

 

2008 

 

2011 

BIOLOGIA UFMA 5 4 

BIOLOGIA IFMA 3 5 

FÍSICA UFMA 3 3 

FÍSICA IFMA 3 3 

GEOGRAFIA UFMA 3 5 

GEOGRAFIA UEMA 4 4 

LETRAS UFMA 5 4 

LETRAS UEMA 2 4 

LETRAS UNICEUMA 2 3 

LETRAS FAMA 2 3 

LETRAS CESSF 4 3 

MATEMÁTICA UFMA 3 4 

MATEMÁTICA IFMA 3 3 

PEDAGOGIA UEMA 3 2 

PEDAGOGIA UNICEUMA 3 4 

PEDAGOGIA FAMA 3 3 

PEDAGOGIA CESSF 4 2 

PEDAGOGIA FACAM 5 3 

QUÍMICA UFMA 3 2 

QUÍMICA IFMA 2 3 
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Figura 1: Comparativo dos conceitos Enade 2008 e 2011. 

 
11 Construção da autora com base nos dados dos relatórios do Inep/Enade-2008 e 2011 

Numa análise minuciosa percebeu-se que a permanência dos conceitos se concentrou no 

conceito 3, dos cinco cursos quatro permaneceram com tal resultado. Considera-se que esta 

nota é razoável. Os achados de pesquisa sobre os relatórios de curso de 2008 e 2011 

divulgado pelo Inep com os resultados da prova no exame nacional de desempenho dos 

estudantes (Enade) dos cursos de licenciatura de São Luís nos possibilitou conhecer as 

informações sobre os resultados da prova de conhecimento gerais e conhecimento 

específicos dos estudantes que fizeram o exame. Cabe ressaltar que todas as informações 

utilizadas na construção deste estudo são de domínio público, portanto coordenadores de 

curso, professores, estudantes tem acesso aos dados referentes ao Enade. Os relatórios são 

disponibilizados no site do Inep, podendo ser objeto de estudos e reflexões por toda a 

comunidade acadêmica. Nos conceitos, houve a evolução dos resultados de 2008 para 2011, 

no entanto ainda é pouca a alteração, em virtude de um número considerado de cursos se 

concentrou na categoria permanência. Quanto ao desempenho na prova, no componente de 

Formação Geral observou-se bons resultados, mais da metade dos cursos avançaram no seu 

desempenho. No componente de Conhecimento Específico houve um equilíbrio, isto porque 

a diferença foi pouca entre os que avançaram e retrocederam. 

 

Palavras-chave: Enade. Avaliação. Resultados. 
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PESQUISA DOCUMENTAL EM LIVROS DE MEDICINA DO SÉCULO XX: 

DISCURSOS SOBRE A PEDOFILIA E O/A PEDÓFILO/A PRODUZIDOS ENTRE 

AS DÉCADAS DE 1960 E 1990. 

 

Orientando: Raildson Sá Menezes MARQUES- Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

A pedofilia é um fenômeno sociocultural complexo. Discursos dos mais variados operam 

para caracterizar essa prática. Medicina, Psiquiatria, Psicologia e Direito são campos 

tradicionalmente autorizados a nominar e traçar o perfil da pessoa que pratica pedofilia. 

Casos de pedofilia ocorrem a todo o momento: na internet, na escola, na rua, na família e em 

outros espaços sociais. Se constitui num novo objeto que vem ganhando destaque nas últimas 

décadas dentro da sociedade brasileira, em virtude de casos frequentemente acompanhados 

pela mídia de abuso sexual, prostituição e exploração infantil. Os termos “pedófilo” e 

“pedofilia” tem sua origem nas terminologias gregas [‘pais’, ‘paidós’ (criança) + ‘philos’

  (amigo), e, seguindo a lógica etimológica: pedofilia é “amar, gostar de crianças” e, 

para pedófilo, “que gosta, ama crianças” (TAFARELLO, 2006). A medicina tenta 

caracterizar a pedofilia e o/ pedófilo/a. Baltieri et al. (1999) entendem que a pedofilia trata-

se de uma anomalia de comportamento sexual caracterizada por repetitivas e intensas 

fantasias ou práticas sexuais cujo objeto de satisfação são crianças, durando pelo menos seis 

meses, acometendo alguns indivíduos com dificuldade de formação de vínculo e que em 

geral, utilizam-se de parceiros que não consentem na realização destas fantasias ou práticas. 

Com o advento da Internet alguns crimes já existentes como pedofilia, potencializaram-se 

dificultando a capitulação dos agentes por diversos motivos entre eles a falta de uma 

legislação especifica, ou pela rapidez com que a informação se propaga. A pedofilia é 

classificada na prática parafílica como a relacionada ao estímulo ao orgasmo, já que para a 

prática da pedofilia, não há, necessariamente a realização do ato sexual, basta ter 

pensamentos, fantasias, ou impulsos sexuais por, pelo menos, seis meses seguidos 

(BALTIERI et al, 1999). A Internet é algo recente apesar de popular. As legislações e os 

sistemas de busca e apreensão existentes tiveram que ser adaptados ou até modificados para 

que e tornasse possível acompanhar as “novas formas” de crimes comuns já existentes. 

Mesmo com os avanços já obtidos ainda há muito que se fazer para acompanhar a velocidade 

dos crimes virtuais (MELO; BRUM, 2005). O processo de midiatização, acompanhado com 

o conceito de pedofilização, tem sido utilizado no intuito de pontuar contradições existentes 

na sociedade atual, ao mesmo tempo em que criam leis e sistemas de proteção a infância e 

adolescência, legitimam determinadas práticas sociais contemporâneas, seja através da 

publicidade, novelas, músicas, filmes, entre outros, acabam acionando corpos infanto-

juvenis,  tornando a prática de pedofilia,  motivo de grande especulação. É notório salientar 

que o aparato midiático tem se aproximado consideravelmente da temática veiculando 

informações sobre a pedofilia e o pedófilo que muitas das vezes não dão conta da 

complexidade do tema. Geralmente são informações que reforçam discursos, representações 

e ideias estigmatizantes. Compreender que a caracterização de um fenômeno complexo deve 

partir de varias perspectivas, a partir de diversos olhares e linhas de pensamento: é algo de 

valor para não demarcar a pedofilia somente pelo saber médico-psicológico. É importante 

saber que a História, a Antropologia, a Sociologia e a Educação são campos de conhecimento 

que devem ser valorizados na discussão desse fenômeno sociocultural. Com base também 

nos conceitos de pedagogias culturais e artefatos culturais entender ainda mais como 

determinados conceitos servem de subsídio ao esclarecimento do tema. Os Estudos Culturais 
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alertam que as produções discursivas dos artefatos culturais, como os livros médicos, 

produzem discursos de cunho pedagógico e que acabam por posicionar os sujeitos. Tais 

marcações culturais podem naturalizar e essencializar posturas e assim produzir mecanismos 

de inclusão e exclusão social estigmatizantes. O individuo reconhecido como pedófilo 

adquire uma marca invariável: tem distúrbio, é doente, é “sem-vergonha” é “um monstro”. 

Medicina e Direito são chamadas para dar a sentença. Será que outros olhares não seriam 

importantes para esclarecer esse fenômeno tão complexo? Ou somente a opinião de dois 

campos seriam suficientes a ponto de explicar detalhadamente como funciona tal desejo? 

Nossa legislação condena e penaliza a pedofilia. Compreendemos e afirmamos que as 

práticas de pedofilia são hediondas e devem ser combatidas. Crianças e adolescentes não 

podem ser objeto de indivíduos que usam de seu poder para manipulá-los e fazer-lhes de 

objeto sexual sem sua autorização e consentimento. É também de se discordar e desaprovar 

práticas sexuais que se aproveitam da inexperiência, da fragilidade emocional e das diversas 

situações do universo pueril para conseguir satisfações psicossociais e, por isso, não se é 

conivente com atos abusivos e de opressão. Reafirmamos que os atos pedofílicos são 

“práticas sexuais contrárias ao ordenamento legal” (LIONÇO; DINIZ, 2009, p. 12). No 

entanto, é possível que esse tema deva ser problematizado a partir de diversos olhares e 

epistemologias outras que não sejam apenas conduzidas pela perspectiva médica, jurídica e 

político-partidária. Para as perguntas “O que é pedofilia?” e “Quem é o pedófilo?”, não nos 

basta apenas explicações da Medicina e do Direito. Os aspectos socioculturais e históricos 

são fundamentais para uma aproximação do universo complexo da pedofilia. A partir do 

inicio do século XX, com o desenvolvimento das teorias higienistas e eugênicas, este 

fenômeno passou a ser avaliado através de olhares da própria sociedade enquanto fenômeno 

patológico e jurídico. Com base nisso, buscou-se analisar, compreender e problematizar os 

discursos médicos sobre a pedofilia e o pedófilo ao longo do século XX e que foram 

registrados em livros de medicina. A pesquisa teve por objetivos: conhecer os discursos 

produzidos na atualidade sobre a pedofilia e o pedófilo a partir de levantamento bibliográfico 

veiculado em artigos, dissertações e teses; compreender os discursos médicos sobre a 

pedofilia e o pedófilo produzidos entre as décadas de 1960 e 1990; problematizar a pedofilia 

como um fenômeno sociocultural complexo eu deve ser avaliado a partir de diferentes 

perspectivas e linhas de pensamento e problematizar os conceitos de pedagogia cultural e 

artefatos culturais na discussão do tema pedofilia. A pesquisa caracterizou-se como uma 

investigação qualitativa e fundamentou-se nos pressupostos teórico-metodológicos dos 

Estudos Culturais. Foram analisados onze livros: três obras catalogadas na Biblioteca 

Pública Benedito Leite e oito obras catalogadas na Biblioteca da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). As duas operações metodológicas geraram um 

conjunto de dados que passaram pela análise documental e análise do Conteúdo, a partir dos 

seguintes procedimentos: pré-análise (leitura flutuante), análise (leitura profunda) e 

categorização (organização do material em categorias). Todo o material selecionado nas 

duas bibliotecas permitiu a construção de categorias acerca do tema, atribuindo relevância a 

complexidade que este apresenta, deixando claro a conexão existente entre as categorias 

geradas com a construção histórica e sociocultural dos discursos médicos produzidos no 

recorte temporal de 1960 a 1990. Três categorias foram construídas: 1) “Ideia de 

perverso/pedófilo”. Esta categoria reforça a ideia que se tem do sujeito pedófilo e como este 

conceito se associa a ideia de perversão, delito e “monstruosidade; 2) “Ideia de pedofilia”, 

onde apresenta o conceito de pedofilia, associada a desejos por crianças, taras, distúrbio 

sexual. E a última categoria 3) “Estratégias para conter a pedofilia”. Apresentando nos 

discursos, modos de tratamento, minimização desse desejo, e formas de contenção. Com 

base nas análises dos materiais referentes a pesquisa, os discursos sobre a pedofilia se 

mantiveram quase que inalterados no decorrer do tempo. Entender a pedofilia como 
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construção histórica e sociocultural é compreender que os discursos médicos nos manuais 

são também construções, que reforçam ideias estigmatizantes, tendo em vista a marcação do 

sujeito pedofilíco como “monstro”, criminoso, dotado de uma patologia, que para os manuais 

deve ser tratada e combatida. 

 

Palavras-chave: Pedofilia. Medicina. Pesquisa documental. 
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AS PECULIARIDADES DA MICROTOPONÍMIA DA REGIÃO DE BALSAS, SUL 

DO MARANHÃO. 

 

Orientando: Airton Carvalho SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Letras Licenciatura, CESBA/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Célia Dias de CASTRO. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras, CESBA/UEMA. 

 

A pesquisa acerca da microtoponímia da região de Balsas, sul do Maranhão, e os 

conhecimentos teóricos previamente aplicados a essa pesquisa linguístico-histórica e 

onomástica foram importantíssimos para desenvolvermos esse trabalho intitulado “As 

peculiaridades da microtoponímia da região de Balsas, sul do maranhão”. Esta temática 

motiva nosso propósito de mostrar os conhecimentos teóricos aplicados à pesquisa 

linguístico-histórica da região de Balsas, fornecendo informações para a análise de aspectos 

culturais presentes na cultura de Balsas, fazendo parte também da história e cultura 

maranhense. O estudo sistemático dos fenômenos linguísticos relacionados à história da 

colonização do Maranhão (CABRAL, 1992), por meio dos topônimos, é de fundamental 

importância para a compreensão da língua e do léxico local e da constituição deste Estado. 

A toponímia é uma ciência que se agrupa a vários ramos do conhecimento e se associa a 

outros campos de conhecimento do pesquisador envolvido. A microtoponímia é um ramo da 

toponímia que estuda os nomes de lugares pequenos, ou seja, ela estuda exatamente os 

nomes dos lugares menores geralmente mais afastados das cidades como os povoados, as 

vilas, as chácaras, as fazendas. O objetivo geral da pesquisa, analisar os microtopônimos da 

região de Balsas, ou seja, fornecer informações linguísticas sobre os aspectos linguístico-

culturais do povo desta região por meio dos nomes dos aglomerados humanos rurais. Os 

objetivos específicos foram selecionar os nomes dos microtopônimos; classificá-los segundo 

as taxionomias de Dick (1992) e indicar se os mesmos são povoados, fazendas, chácaras ou 

outras denominações para esses aglomerados rurais, e indicar a qual taxionomia eles 

pertencem conforme essas classificações taxionômicas, tanto de natureza física como 

antropocultural elaboradas por Dick. Poder desenvolver esses objetivos significavam um 

avanço para esses estudos na região sul do Maranhão. Quanto à metodologia, tomou-se como 

parâmetros os princípios da linguística histórica e da onomástica, com a análise do processo 

das denominações, acontecendo principalmente por meio do estudo dos materiais 

bibliográficos sobre língua-toponímia; seleção do corpus a partir da relação dos municípios; 

categorização dos nomes por motivação e mudança de nome e pela interpretação das 

ocorrências histórico-linguísticas; e descrições etimológicas dos microtopônimos estudados. 

Neste trabalho mostramos os resultados relativos à microtoponímia balsense, a exemplo, os 

aglomerados humanos tais como os povoados, as fazendas, os sítios, as chácaras (CASTRO, 

2012; e DICK, 1992). O quadro classificatório que segue apresenta os parâmetros de análise 

para melhor compreensão. 
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Tabela 1: Quadro Sistema de Classificação Toponímica (taxionomias de Dick). 

CATEGORIZAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

(significação) 

REFERENTES  

(nomes próprios) 

A - Taxionomias de natureza física 

Astrotopônimos Corpos celestes Torre da Lua 

Cardinotopônimos Posições geográficas em geral Oriente Rancho 

Cromotopônimos Escala cromática Serra Vermelha (Castro 2012) 

Dimensiotopônimos Dimensões dos acidentes 

geográficos 

Lagoa Grande 

Fitotopônimos Vegetais Bacaba 

Geomorfotopônimos Formas topográficas Serrinha 

Hidrotopônimos Acidentes hidrográficos em 

geral 

Brejo Bonito 

Litotopônimos Minerais Prata 

Meteorotopônimos Fenômenos atmosféricos Fazenda Aurora (Castro 2012) 

Morfotopônimos Formas geométricas Morro Redondo 

Zootopônimos Animais Xupé 

B - Taxionomias de natureza antropocultural 

Animotopônimos Vida psíquica e espiritual  Boa Esperança 

Antropotopônimos Nomes próprios individuais  Márcia 

Axiotopônimos Títulos e dignidades Amaro Leite 

Corotopônimos Cidades, países, estados, 

regiões 

 Brasil 

Cronotopônimos Indicadores cronológicos  Flor do Tempo 

Ecotopônimos Habitação em geral Castelo 

Ergotopônimos Elementos da cultura material Curralinho 

Etnotopônimos Elementos étnicos Batavo 

Dirrematopônimos Frases ou enunciados 

linguísticos 

Adeus Mamãe 

Hierotopônimo 

(Hagiotopônimos 

Mitotopônimo) 

Nomes sagrados de santos ou 

de santas; de entidades míticas 

Santo Antônio 

 

Historiotopônimos 

(Nootopônimo) 

Movimentos e nomes de cunho 

histórico 

Canudos 

Hodotopônimos Comunicação urbana e cultural Correios 

Numerotopônimos Adjetivos numerais Dois irmãos 

Poliotopônimos Vilas, aldeia, cidade, povoação 

arraial 

Aldeia 

Sociotopônimos Atividades profissionais, locais 

de trabalho e ponto de encontro 

de comunidade 

 Cantinho 

Somatopônimos Partes do corpo humano ou 

animal 

Pé de Galinha 

 

Dos 587 microtopônimos, foram analisados e categorizados os conjuntos de nomes próprios 

nas seguintes taxionomias: Fitotopônimo 20,10% (118), Hidrotopônimo 12,43% (73), 

Animotopônimo 11,75% (69), Hierotopônimo 11.07% (65), Zootopônimo 8,85% (52), 

Geomorfotopônimo 7,83% (46), Ergotopônimo 6,61% (40), Dimensiotopônimo 4,59%  
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(27), Antropotopônimo 3,23% (19), Litotopônimo 3,06% (18), Corotopônimo 2,04% (12), 

Sociotopônimo 2,04% (12), Hodotopônimo 1,02% (6), Numerotopônimo 1,02%  (6), 

Dirrematotopônimo 0,68% (4), Cromotopônimo 0,68% (4), Poliotopônimo 0,51% (3), 

Etnotopônimo 0,51% (3), Ecotopônimo 0,34% (2), Cardinotopônimo 0,34%  (2), 

Morfotopônimo 0,34%  (2), Nootopônimo 0,17% (1), Somatotopônimo 0,17%  (1), 

Cronotopônimo 0,17%  (1), Astrotopônimo 0,17%  (1), conforme podemos perceber no 

gráfico que segue. Percebeu-se que há uma grande variedade de nomes no interior de Balsas 

que acionam elementos como água, nomes de santos e de pessoas dos lugares, nomes que 

representam o mundo espiritual e de certo modo mostram o poder deixado pelo colonizador, 

registrando assim a vertente linguística e a cultura dele. 

 

 

Figura 1: Representação das taxionomias dos microtopônimos da região de Balsas. 

 

Por fim, esses estudos contribuíram com o melhoramento do aprendizado sobre o tema em 

análise, fazendo com que a partir deles surja a possibilidade de se continuar com pesquisas 

crescentes sobre o mesmo tema.  

 

Palavras-chave: Peculiaridades. Microtoponímia. Sul do Maranhão. 
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A POSTURA DE RESISTÊNCIA DO EU POÉTICO NA OBRA DENTRO DA NOITE 

VELOZ, DE FERREIRA GULLAR. 

 

Orientanda: Amanda Oliveira de SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientadora: Soraya de Melo Barbosa Sousa. 

 

Colaboradores: Silmara Rodrigues Martins – Voluntária CESTI/UEMA. 

 

A postura de resistência do eu poético na obra de Ferreira Gullar está relacionada às décadas 

em que se passou o regime ditatorial no Brasil, reflete sobre a resistência e as experiências 

das pessoas no mundo, em vista do que estava acontecendo ao seu redor. Este estudo teve o 

objetivo de analisar e compreender a literatura de resistência, através da leitura da obra 

Dentro da noite veloz; além de analisar, a visão do eu lírico sobre uma sociedade que se 

encontra destituída de seu mais precioso bem: a liberdade de expressão e de ir e vir. A 

pesquisa realizada constituiu-se de uma abordagem teórica, para reflexão sobre a literatura 

de resistência, sendo caracterizada como qualitativa, de cunho bibliográfico, fundamentada 

na visão de Alfredo Bosi (2002), Candido (2000), Villaça (1984) e Silverman (2000) para 

compreender a literatura de resistência, e com a fundamentação histórica, com base em 

Napolitano (1998), Lafetá (1982) e Spindel (1981). Por fim, fez-se a análise das poesias de 

Gullar (2013), para entender a postura do Eu poético nessa busca pela liberdade, através dos 

poemas. Em uma sociedade em processo revolucionário, é comum o aparecimento de uma 

poesia que deseje influenciar sobre a situação social. Qual será o sentido, de se criar um 

poema voltado apenas para a palavra, enquanto lá fora a vida se torna desigual, o regime 

oprime e a liberdade não existe? A resistência poética dá-se em Gullar, principalmente pela 

crítica direta ou velada à desordem, pincipalmente pela reflexão sobe as desigualdades 

sociais. O poeta abre caminho para atingir a consciência revolucionária de si e do seu 

interlocutor; o povo que, muitas vezes, é representado por um tu com quem ele dialoga. 

Testemunha de uma realidade injusta e dilacerada, cruzada por conflitos e múltiplas 

experiências culturais, Gullar representou a lucidez frente à poesia e a revolta em um vazio 

de sentido. Não há espaço para a poesia ingênua e sublime, ela deve voltar-se à vida terrena 

e ser uma forma de protesto contra a desumanização e opressão crescentes, próprias do 

mundo capitalista e autoritário.  Gullar apresenta a verdadeira revolução literária do artista 

e tira o povo da alienação com suas poesias. O poeta usa suas palavras para denunciar a 

ditadura militar, manifesta-se contra as injustiças cometidas contra o povo e até mesmo 

contra ele próprio. Começa com o ponto de partida individual e escreve de uma forma 

universal para toda uma sociedade que sofria com a militância. O próprio poeta explica que 

para representar as tensões do território nacional é preciso mostrar a luta de classes.  O poeta 

aborda no poema Meu povo Meu poema os problemas sociais. Fica clara a conexão entre o 

povo e o poema que se funde em um só, o poema necessita do povo para ser escrito, além de 

ser escrito para ele. O que leva à reflexão, nessa poesia, são as condições históricas do país, 

no momento de sua criação. O Eu lírico se apresenta comprometido em devolver ao povo o 

sonho de um futuro promissor como “um fruto, ao nascer e crescer em terra fértil”. Desse 

modo, o poeta passa a denunciar o cotidiano sofrido das pessoas, com a convicção de que 

sua produção poética pode auxiliar na mudança da sociedade. Em seus versos, Gullar lembra 

aqueles que nunca são alvos de lembrança: os operários e homens do campo “homens de 

vida amarga” que trabalham para adoçar a vida de poucos que têm o privilégio de ter uma 

vida mais abastada e sequer refletem sobre a origem de seu conforto em detrimento dos que 

não sabem ler e morrem de fome precocemente. Enquanto isso, o Eu-lírico está mais do que 

tranquilo em seu confortável apartamento, ideia que serve como uma espécie de provocação 
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para os integrantes da classe média alta, denunciando as diferenças sociais tão acentuadas 

no território brasileiro. O poeta, ciente das dificuldades existentes, precisa viver, resistir e 

refletir sobre os acontecimentos coletivos. Consciente de que os fatos cotidianos são vistos 

a partir de sua coletividade, participa de sua transformação. Ao mesmo tempo, é testemunha 

de uma realidade injusta e opressora. Por isso, não há espaço para produções poéticas 

alienantes No poema Voltas para casa, a figura de um trabalhador comum retrata a 

coletividade: quantos, após um dia exaustivo de trabalho, sentem-se vazios ao chegar em 

casa? :[…] Tua casa está ali./A janela acesa no terceiro andar./As crianças ainda não 

dormiram./Terá o mundo de ser para eles este logro?/Não será teu dever mudá-lo?/Apertas 

o botão da cigarra./Amanhã ainda não será outro dia (GULLAR, 2013, p. 18). A voz 

questiona se os filhos sempre viverão num mundo irreal e desigual, a ponto de não se 

permitirem sonhar, e se não será dever desse trabalhador, tentar mudar a realidade. Nos 

últimos versos, o eu lírico mostra um sinal que ainda existe expectativa, no desejo de que a 

mudança se torne possível. Apesar de encerrar afirmando que “Amanhã ainda não será outro 

dia”, ao contrário, essa ligeira constatação desperta ainda mais no poeta o desejo da liberdade 

e a força da escrita para motivar o seu interlocutor na busca da liberdade e de uma vida mais 

digna para si e para os seus. De forma mais direta, o poema Maio 1964 é um verdadeiro 

manifesto contra os desajustes da ditadura militar: “Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a 

vida/que é cheia de crianças, de flores/e mulheres, a vida,/esse direito de estar no mundo,/ter 

dois pés e mãos, uma cara/e a fome de tudo, a esperança./Esse direito de todos/que nenhum 

ato/institucional ou constitucional/pode cassar ou legar” (GULLAR, 2013, p. 29). O Eu lírico 

reflete sobre sua condição, diante de um espelho, numa tarde do mês que deveria exalar 

perfumes de flores, mas que se torna um marco do sistema opressor que, entre tantas perdas, 

retira-lhe o direito de ser sujeito e determinar seu destino. Ao contrário, em vez de uma vida 

“cheia de crianças e de flores”, a liberdade é cassada e, com ela, momentaneamente, o 

sentido da vida. No entanto, o espelho faz com que o Eu reflita sobre seu íntimo e resgate 

como um “coice” a vontade de lutar contra tudo que lhe oprime e tem a convicção de que 

essa luta é coletiva, é uma luta comum àqueles que se encontram numa realidade repressora 

e alienante. E a sua verdadeira contribuição é fazer de sua arte e de seu trabalho uma arma 

contra a dominação instaurada. A pesquisa revelou que a postura de resistência do eu poético 

na obra Dentro da noite veloz, de Ferreira Gullar, insere-se nos costumes, nas denúncias de 

um tempo de opressão e de supressão do valor fundamental que é a liberdade. Em Dentro 

da noite veloz, há, também, predominância de poemas regidos por forte sentimento de 

responsabilidade diante de fatos como a fome, o próprio golpe militar de 64, a prisão política, 

a guerra do Vietnam e o exílio. Há momentos, ainda, de imagens carregadas de afirmação e 

esperança. Lendo os poemas de Ferreira Gullar e compreendendo a produção artística como 

um fenômeno não afastado do devir histórico, percebe-se que os poemas abordam os 

problemas sociais, denuncia o cotidiano sofrido das pessoas que são submetidas a um 

encarceramento em vida, com a convicção de que sua produção poética tem o papel de 

desnudar a realidade opressora e alienante, sugerindo a possibilidade de uma mudança 

social, através da renovação da esperança e do reconhecimento dos valores humanos. 

 

Palavras-chave: Resistência. Poesia. Ferreira Gullar. 
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CONHECENDO E INTERFERINDO NO ENSINO DA LITERATURA. 

 

Orientanda: Antonia Aparecida Pereira BORGES - Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientadora: Ana Cristina Teixeira de Brito CARVALHO. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Letras – CESBA/UEMA. 

 

A literatura é uma importante ferramenta, que contribui para a formação de leitores, pois 

apresenta uma grande diversidade de gêneros textuais e vários contextos linguísticos, sendo, 

portanto, imprescindível no desenvolvimento cognitivo do aluno. Por isso, o tema do estudo 

partiu através do reconhecimento da tamanha importância que os textos literários exercem 

na formação dos alunos. Nosso objetivo principal foi avaliar as principais abordagens, 

estratégias metodológicas e recursos utilizados para o ensino da Literatura no Ensino Médio 

de escolas estaduais e particulares no Município de Balsas – MA. A análise e interpretação 

dos dados colhidos no estudo nos permitiu pensar em uma eventual proposta de intervenção 

e aprimoramento do ensino de literatura que servirá como referência para discussões no 

âmbito do ensino superior do curso de Letras no CESBA/UEMA. Como metodologia, 

inicialmente, realizamos nossa pesquisa em agosto de 2015 nas escolas Centro de ensino 

Padre Fábio Bertagnolli, Unidade Integrada Alexandre Pires, Centro de Ensino Aprender 

Pensando e Centro de Ensino Médio Dom Daniel Comboni, locais em que observamos a 

prática diária do ensino da literatura. Posteriormente, e com base nessas observações, 

elaboramos e aplicamos questionários que nos permitiram conhecer um pouco mais sobre a 

prática de leitura dos alunos envolvidos. Apresentamos as conclusões da primeira etapa de 

nossa pesquisa na Semana de Letras do CESBA/UEMA, no mês de novembro de 2014 e 

também no Seminário Prévio de Iniciação Científica. Aliado à pesquisa de campo, realizou-

se também leitura e análise de obras que avaliam e discutem o ensino literário no Brasil, 

como, por exemplo, Ligia Chiappini, Maria da Glória Bordini, Regina Zilberman, Marisa 

Lajolo, Carlos Magno Gomes, Vera Teixeira Aguiar, Antonio Candido, Willian Roberto 

Cereja, dentre outros autores. O estudo da obra desses autores nos ensina a refletir sobre o 

universo do ensino de literatura no Brasil, os avanços, os problemas e as soluções, questões 

que motivam e fundamentam nossa pesquisa. Dessa forma, buscamos apresentar propostas 

que visem melhorar o ensino da literatura, pois vemos a literatura como uma forma de 

exploração da língua e das palavras, isto é explicável pela grande diversidade cultural 

existente nas obras literárias, que apresentam uma linguagem conotativa e expressiva que 

permite ao leitor interpretações subjetivas diante da leitura. Além de proporcionar o 

conhecimento de características históricas de sua época, uma obra literária auxilia na 

formação de alunos críticos que sejam capazes refletir sobre o que leem, cujas competências 

sejam muito além de saber ler e escrever. Para uma visão mais didática, Eliana Nagamini 

(2004), faz um estudo acerca de estratégias para leitura de adaptações, de acordo com ela, 
O professor atento à exibição das adaptações encontrará rico material e poderá 

propor atividades que estimulem a relação do aluno com o livro. Para isso, torna-

se fundamental verificar de que maneira a TV dialoga com a linguagem literária 

para sabermos qual o alcance do texto adaptado na recuperação das principais 

características do original (NAGAMINI, 2004, p. 17). 

Sabe-se que um texto literário ao ser adaptado para a TV não tem finalidade didática, pois 

remete ao campo mais amplo do entretenimento, por isso, o professor de literatura não deve 

substituir a leitura do texto original pela adaptação de TV, pois são modalidades pertencentes 

a gêneros diferentes, no entanto a exibição dessas adaptações na sala de aula pode ser um 

incentivo à leitura dos textos originais, ou mesmo pode-se formar uma discussão para 

levantamento das relações entre a obra exibida pela TV e a obra escrita. Assim, considera-
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se que, se realizadas de forma adequada, as aulas com a utilização desses recursos podem 

alcançar grandes resultados no ensino da literatura. Segundo a pesquisadora Maria Tereza 

Gonçalves Pereira Pereira (2004), 

É uma escolha pessoal: continuar na mesmice (até bem intencionada) ou embarcar 

no sonho que se transformará realidade, não com varinha de condão ou 

pirilimpimpim, mas pela atitude, pela postura, pela realização efetiva do ato de ser 

educador no sentido pleno, comprometido com a cultura linguística de seu país, 

via língua materna, a qual constrói uma literatura pujante e criativa em temas e 

linguagens. A sua apropriação é também um exercício de cidadania (PEREIRA, 

2004, p. 178). 

Maria Tereza Gonçalves Pereira enxerga no ensino da literatura um propósito muito mais 

amplo, que vai além da finalidade didática, pois o texto literário apresenta ao leitor vários 

aspectos da cultura linguística do Brasil. Para ela, o estudo da literatura pode ser muito mais 

produtivo, se realizado de forma criativa e inovadora, onde o aluno reconheça o valor 

linguístico existente na linguagem literária. Para demonstração dos resultados da pesquisa, 

apresentamos abeixo uma das tabelas de nossa pesquisa: 

ALTERNATIVAS/ Pe. Fábio- 

Pública 

Alexandre 

Pires-

Pública 

 

CEAP-

Particular 

D. Daniel 

Comboni-

Particular 

 

a) Sim 27% 73% 47% 90% 

b) Não  73% 27% 53% 10% 

Figura 1: Tabela com percentual do questionário direcionado aos alunos – Questão 7:No 

Ensino Médio você já assistiu ou participou de apresentações com música, teatro ou 

seminários de literatura? 

 

Essa pergunta direcionada aos alunos mostra as iniciativas das escolas em relação ao ensino 

da literatura. Analisando a tabela acima, nota-se que, 73% dos alunos do Centro de Ensino 

Padre Fábio Bertagnolli afirmam que não participaram de apresentações como música, 

teatro ou seminários de literatura. Este fato nos mostra que não há diversidade nos métodos 

utilizados.  Acreditamos que as apresentações envolvendo música e teatro poderiam 

contribuir para tornar os estudos literários mais significativos. Na Unidade Integrada 

Alexandre Pires, 73% dos alunos afirmam já terem participado desse tipo de apresentação. 

Em relação ao Centro de Ensino Aprender Pensando/CEAP, 53% dos educandos afirmam 

que já assistiram ou participaram de eventos voltados para a disciplina. A maioria dos alunos, 

(90%), do Centro de Ensino Médio Dom Daniel Comboni indicam que já participaram ou 

assistiram a apresentações como música, teatro ou seminários de literatura. Observamos que 

o ensino da literatura pode se valer também de outras artes como o teatro, o cinema, as artes 

plásticas, etc., além de seminários que estimulem as discussões entre os alunos, métodos que 

podem estimular cada vez mais a prática da leitura de obras literárias. Sabemos que as 

condições estruturais das escolas particulares são melhores que as escolas públicas, no 

entanto, em nossa pesquisa constamos que o baixo índice de leitura é comum tanto na escola 

pública, como na escola particular. Avalia-se que, a dificuldade com a leitura é um dos 

obstáculos a serem superados no ensino de literatura, visto que essa é uma realidade muito 

presente em todo o contexto educacional do país. Assim, apresentamos propostas que visem 

melhorar o ensino da literatura, pois vemos a literatura como uma forma de exploração da 
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língua e das palavras, isto é explicável pela grande diversidade cultural existente nas obras 

literárias, que apresentam uma linguagem conotativa e expressiva que permite ao leitor 

interpretações subjetivas diante da leitura. Além de proporcionar o conhecimento de 

características históricas de sua época, uma obra literária auxilia na formação de alunos 

críticos que sejam capazes refletir sobre o que leem, cujas competências sejam muito além 

de saber ler e escrever. Assim, durante a nossa pesquisa, foram observadas as principais 

metodologias utilizadas em sala de aula para o ensino da literatura e discutimos a viabilidade 

desses métodos para a formação de leitores, além de sugerirmos formas de desenvolver a 

criticidade dos alunos aliados sempre com o prazer da leitura. A escola também deve 

promover eventos com temas que envolvam as artes, sendo então uma oportunidade de expor 

obras literárias. Baseados em algumas teorias educacionais, como a Pedagogia histórico-

crítica, de Eraldo Leme Batista e Marcos Roberto Lima (2012), e a Pedagogia da leitura, de 

Mempo Giardinelli, propomos estratégias para o ensino de literatura, essas estratégias foram 

detalhadas em nosso Relatório final. 

 

Palavras-chave: Ensino; Literatura; Metodologia. 
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PROCESSOS DE REERENCIAÇÃO EM GÊNEROS ESCRITOS POR ALUNOS DO 

CURSO DE LETRAS: AS MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO. 

 

Orientando: Gilvan Santos GONÇALVES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Letras-espanhol, CECEN-UEMA. 

 

Orientadora: Fabíola de Jesus Soares SANTANA. 

Profª. Drª. Departamento de Letras, CECEN. 

 

Os processos de referenciação e progressão referencial são importantes estratégias de 

introdução por meio das quais são evidenciadas novas entidades que servem de base a novos 

referentes a serem abordados dentro de um texto. Todo processo linguístico e discursivo de 

um texto, como atividade discursiva que venha a ser abordada em uma profunda e possível 

análise, deve sempre ter uma justificativa em relação ao seu esquema de composição, 

organização e orientação temática, propósito e partes constituintes que lhe darão efeitos de 

sentidos decorrentes da escolha de seus elementos lexicais e sintáticos. Este trabalho tem 

como objetivos caracterizar, analisar e identificar os gêneros textuais de monografias 

produzidas no curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, nos anos letivos de 

2012 e 2013, tendo em vista o uso e análise das diversas estratégias de referenciação, 

introdução e processos de retomada de referentes discursivos que, além de trazerem 

dificuldades, impossibilitaram a compreensão e interação entre leitores e textos. Para isso, 

utilizou-se a abordagem da Nova Retórica e da Linguística Textual para análise do gênero 

textual e das estratégias de referenciação. Uma perspectiva pragmática e funcional dos 

gêneros textuais contribui para um melhor aproveitamento da produtividade da linguagem e 

para a criação de um contexto conveniente. A seguir apresentam-se alguns exemplos das 

introduções e das considerações finais das monografias com suas respectivas análises quanto 

ao emprego de anáfora, aspectos formais, funcionais e retóricos inerentes a sua 

superestrutura. 

 

Exemplo 1 

Introdução 

O que é saber ler? O conceito de leitura está geralmente ligado à decodificação das letras e 

palavras, mas no atual mundo em que vivemos, o conceito de leitura pode ser muito mais 

amplo do que geralmente é divulgado. 

Todas as conquistas que o homem alcançou no curso de sua história estão de alguma forma 

relacionados à linguagem, seja ela escrita ou falada. A questão da leitura é tema de inúmeros 

livros e discursos de diversos autores, dentre eles destaca-se Paulo Freire (1989, p.9) que 

afirma: “a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica 

a continuidade da leitura daquele”. 

Considerações Finais 

Durante esta investigação, discorremos que a leitura é um ato que, também, depende de 

estímulo e motivação. A prática de leitura é uma tarefa essencial para a construção do 

conhecimento e um deflagrador da opinião crítica do indivíduo. 

Ao propor atividades de leitura aos alunos de Ensino Médio, terceiro ano, nós levamos em 

conta o gosto que os mesmos possuem pela arte de ler. Sabemos que esta faixa de idade não 

se sente muito motivada pelo ato de ler por vários fatores: literaturas impostas pelos 

professores ou ainda porque precisam ler livros impostos pelos mesmos e não sentem atração 

por esse tipo de leitura. 
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Observa-se que, na parte da introdução e da conclusão, o aluno acaba utilizando a repetição 

de palavras, demonstrando uma incapacidade quanto ao uso de homônimos ou outros 

recursos que possibilitassem a retomada do referente leitura. Isso está relacionado ao uso 

excessivo das expressões leitura e ler. Assim, não utiliza o processo de progressão 

referencial como a pronominalização e o uso dos encapsulamentos. 

 

Exemplo 2 

Introdução 
A fábula é um gênero narrativo que, ao longo dos anos, vem atraindo a atenção das crianças 

pelo seu lúdico e fantástico e por possuir a figura de animais como as personagens das 

histórias. Na antiguidade era utilizada pelos adultos para transmitir lições de moral. Em 

decorrência da moralidade presente nas fábulas, esse gênero adentra nas escolas com 

finalidade educativa como objeto de reflexão e julgamento de comportamento. Assim, ele 

acaba sendo explorado com intuito de repassar valores e comportamento socialmente 

adequados. Partindo da importância de se discutir essa temática, o projeto tem como 

objetivos investigar a aplicabilidade da narração de história através do gênero fábula, 

identificar os benefícios trazidos pela narrativa literária às crianças ouvintes e averiguar 

como os professores utilizam esse gênero para desenvolver a linguagem oral das crianças.  

Considerações Finais 

Ensinar uma língua vai muito além de se dispor a elencar palavras para que os alunos as 

absorvam. Ensinar uma segunda língua exige que o professor tenha em mente que o aluno 

precisa, além de dominar um léxico, atuar dentro da cultura da língua aprendida. 

 

Na introdução da monografia, o aluno faz uso dos processos de referenciação para retomar 

adequadamente o referente a fábula ao utilizar os homônimos gênero e narrativa literária. 

Entretanto, nas considerações finais, repete o referente ensinar, não fazendo uso de outros 

homônimos que pudesse fazer a retomada do seu objeto de discurso sem, entretanto, realizar 

uma repetição tão próxima. 
 

Exemplo 3 

Introdução  

Dividido em quatro capítulos, o presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo acerca 

dos enunciados de caminhão, com temática religiosa-mística, como mecanismo discursivo 

relacionado ao processo identitário do caminhoneiro.  

Objetiva-se também, analisar as teorias e um breve histórico da análise do discurso de linha 

francesa, assim como seus principais conceitos, proceder a um estudo acerca da identidade 

fazendo uma reflexão baseada nas concepções de alguns teóricos, reconhecer a importância 

dos gêneros discursivos com enfoque em enunciados de caminhão ou frases de para-

choque de caminhão e verificar a formação identitária a partir dos enunciados selecionados.  

Considerações Finais 

A linguagem representa para o homem a materialização de suas ideias, bem como de sua 

existência. As frases de para-choque de caminhão, denominadas aqui como enunciados 

de caminhão, apresenta uma linguagem sociointerativa com características específicas de 

enunciação. 

Os enunciados de caminhão estão diretamente ligados a formação discursiva e ideológica 

e à identidade do caminhoneiro. Em uma relação do enunciado pelo caminhoneiro, as frases 

são uma espécie de porta voz dos medos, crenças e opiniões desses sujeitos. Outrossim, os 

enunciados também constituem uma interação social e a linguagem não verbal é comumente 

utilizada para corroborar o sentido. Os enunciados com temática religiosa propagam a 
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ideologia cristã, predominante no Brasil, o que ratifica o fato dos enunciados de caminhão 

[...]. 

 

Nessa monografia, na introdução, vê-se o uso de uma estratégia de referenciação, a 

nominalização, quando o aluno utiliza o termo frase para retomar a palavra enunciado. 

Entretanto, nas considerações finais, a repetição mais uma vez revela a falta do uso de 

estratégias de progressão referencial, tais como a pronominalização ou a nominalização, que 

permitiriam a retomada adequada do objeto do discurso sem a reprodução insistente do termo 

enunciado. Os resultados da análise revelam que a grande dificuldade dos alunos está 

atrelada a falta de um repertório vocabular ou até mesmo de conhecimentos linguístico-

textuais acerca do uso de estratégias que garantam uma progressão referencial adequada. 

Verifica-se uma pobreza vocabular, fruto, quem sabe, de um histórico de leitura que possam 

ampliar esse repertório. Esta pesquisa identificou as dificuldades encontradas pelos alunos 

na construção de suas introduções e conclusões de suas monografias, mostrando, 

principalmente, o desconhecimento de estratégias de retomadas nesses subgêneros textuais, 

tanto a temática ou problemática levantada na introdução que deveria ser explorada na 

conclusão quanto ao uso de termos que poderiam evitar a repetição do termo utilizado para 

o objeto do discurso.  

 

Palavras-chave: Gêneros Escritos. Referenciação. Linguística Textual. 
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A CRÔNICA JORNALÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

Orientanda: Isabelle Victória Ramos dos SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

 

Os estudos sobre a língua tornaram-se ainda mais efetivos, ao considerar o momento em que 

o próprio homem, este em constante estado de “evolução” intelectual, percebeu que o 

discurso vai além de uma simples análise mental e individualista. O interdiscurso foi 

desenlace para realização da pesquisa sobre crônicas jornalísticas e ensino de Língua 

Portuguesa, afinal, fez-se necessário relacionar quais eram as intenções dos autores e 

produtores textuais ao cercarem os cidadãos com inúmeras crônicas, ou seja, objetiva-se que 

os alunos não só identifiquem os gêneros, mas o que há de peculiar neste e o que o difere 

dos outros. A pesquisa teve como fundamentação teórica as concepções da Linguística 

Textual, da Análise Crítica do Discurso – ACD, de vertente sociocognitiva, a partir das 

categorias discurso, sociedade e cognição, na medida em que essas categorias relacionam-

se e se definem como relevância comunicativa e informativa enunciadas nas práticas sociais. 

Além das contribuições de Van Dijk (2012), Kleiman (1999), Antunes (2009), destacam-se 

Pereira (2004), entre outros que tratam da importância e compreensão do gênero crônica. 

Objetiva-se contribuir com ensino de leitura e produção textual em Língua Portuguesa, 

considerando as estratégias de construção do discurso jornalístico, a partir dos enunciados 

da crônica, verificando-se os conhecimentos enciclopédicos e a recorrência do discurso 

jornalístico nas crônicas, a opinião do cronista diante do fato que retrata no contexto da 

crônica que produz e identificar implícitos da identidade cultural e da ideologia do brasileiro. 

A metodologia utilizada foi teórico-analítica. De acordo com as investigações, foi possível 

verificar que os livros língua portuguesa, corpora da pesquisa, tentam abranger vários 

gêneros textuais. Verificaram-se as crônicas jornalísticas existentes nos livros didáticos: 

Português: língua e cultura e Português: linguagens, adotados para estudantes da rede 

pública de ensino médio, no triênio 2015, 2016 e 2017. Período em que esses livros são 

utilizados como suporte de ensino e aprendizagem e, por conseguinte, meio de circulação de 

diferentes discursos nas práticas escolares.A escolha por essas coletâneas se deu em virtude 

de estar entre as 10 (dez) aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD/2015, para utilização na rede pública de ensino.Do total de crônicascoletadas nas duas 

coleções foram analisadas três (3) vistas como crônica jornalística, conforme identificação 

e abordagens nos livros, integrantes da primeira coleção, em que a crônica é vista como 

discurso que representa outros discursos, ou seja, uma tessitura de práticas sociais e, como 

tal, cada grupo social se define por um ponto de vista, a partir do qual representa o mundo, 

de forma a construir crenças diversificadas que conflitam entre si e outros; pois existe uma 

diversidade de crenças intergrupais que são conflitantes. O autor do livro didático faz uma 

breve introdução acerca da origem da crônica na seção “Variação Linguística e Escolhas 

Expressivas”; destaca, ainda, que a crônica tem característica da variedade “mais” informal 

da língua portuguesa para redigir sua coluna no jornal, ratificando que a crônica é do tipo 

jornalístico. 
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Tabela 1: Crônica de Carlos Nobre. 

TRECHO 1: Perigos do Mar. 

“Claro que eu não sou nenhum Dorival Caymmi, mas de mar – não é pra me gambá – eu 

manjo. E posso dizer procês: por ser traiçoeiro às pampas, é o negócio mais fio da mãe do 

mundo. Portanto muito cuidado com ele. [...]. (p. 186). 

Fonte: FARACO, Carlos Alberto. Português: língua e cultura, 2º ano: ensino médio. Curitiba, PR: Base 

Editorial, 2013. 

 

É possível reconhecer aspectos da identidade cultural do brasileiro. Ao citar na crônica, 

Dorival Caymmi, faz referência a um grande nome da música popular brasileira e somente 

quem faz parte da cultura brasileira poderá interligar os fatos do musicista a cultura 

brasileira, fala da sua terra, da vida, da mesma forma que, o autor tem domínio e propriedade 

de tratar dos perigos que “esconde” o mar. Consequentemente, o leitor que souber um pouco 

da “brasilidade” poderá entender o “Por que” do autor utilizar o nome do compositor baiano, 

cujo motivo é que Dorival Caymmi compôs uma música com o título “O Mar”, a qual aborda 

sobre fenômenos que acontecem na água (a “quebra” da onda), e o que o mar é traiçoeiro, 

pois, relata em sua canção que um pescador que vivia nas águas, com toda a sua experiência, 

ainda assim, morreu no mar que tanto conhecia, porque seu barco virou com o “agito” das 

águas. Carlos Nobre utilizou a intertextualidade para afirmar que omar é perigoso, até 

mesmo para quem é acostumado a viver nele, como cita Dorival Caymmi em sua canção de 

título semelhante ao da crônica. 

 

Tabela 2: Crônica de Carlos Nobre. 

TRECHO 2: Perigos do Mar. 

“[...]Pra quem não tá acostumado, a arrebentação – que é a linha onde as ondas se quebram 

– é desesperadora, porque não dá aparentemente chance de sair. Se você, entretanto, 

conseguir por graça de Iemanjá, te manda rápido, porque o mar já encheu o peito pra te jogar 

mais uma porção de bombas que só alegram os surfistas. [...]. (p. 187). 

Fonte: FARACO, Carlos Alberto. Português: língua e cultura, 2º ano: ensino médio. Curitiba, PR: Base 

Editorial, 2013. 

 

O autor caracteriza para o interlocutor o significado do que seria “arrebentação”, logo, em 

seguida opina sobre o quão perigosa esta “quebra” das ondas representa para quem gosta de 

água. Afirma, como sendo desesperadora, ou seja, provavelmente o autor já vivenciou tal 

fenômeno, ou sabe de casos vividos por alguém, desta forma, fala com propriedade sobre o 

tema. Para amenizar a situação séria abordada, sugere ao leitor sabedor sobre o mar, que 

para escapar de tal situação, só pedindo ajuda/socorro a Iemanjá. Recorrer a Deus a aos 

santos, pressupõe-se que um leitor brasileiro está a experimentar a leitura. O indivíduo que 

souber acerca da cultura do Brasil saberá identificar Iemanjá, como elemento presente na 

identidade do brasileiro, o qual é um povo muito religioso. Vale ressaltar que, o discurso 

jornalístico emprega-se nesta crônica, no modo, como o autor conduz a história, o texto 

aparenta uma transcrição da fala para a escrita de uma espécie de “conselho”, advertência 

sobre os perigos que o mar esconde e, ainda retoma, o discurso religioso. Os gêneros textuais 

e interdiscursos instituídos no livro didático sofrem uma adequação, principalmente na 

linguagem utilizada. A crônica, como objeto de estudo do projeto é um gênero “plural”, 

capaz de transitar em meio a ambientes diferentes, carregando consigo variados discursos 

conforme a situação que apresenta: moral, político, publicitário, jornalístico e humorístico.A 

análise integral de duas coleções de livros didáticos aprovados pela PNLD/MEC possibilitou 

observar que os autores dos livros didáticos estão cada vez mais conscientes dessas 
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metodologias de ensino da Língua Portuguesa, afinal, ensinar uma língua é uma tarefa 

desafiadora, pois, a língua é principal recurso de relação social, ao mesmo tempo, a língua 

se renova conforme situação e interatividade dos falantes, isto é, a cada dia termos caem em 

desuso enquanto novas palavras são formuladas e/ou atualizadas com novo teor.O projeto 

foi cautelosamente realizado e,conforme as etapas do plano de trabalho foi possível observar 

que a crônica chega a ser um gênero privilegiado e se faz presente, principalmente nos livros 

do 1a e 2a série do Ensino Médio. 

 

Palavras-chave: Interdiscurso. Crônica. Língua Portuguesa. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA E DA LULUZINHA: 

UM ESTUDO COMPARATIVO EM ANÁLISE DE DISCURSO. 

 

Orientanda: Raniele Sampaio COSTA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA.  

 

Orientadora: Mayalu Moreira FELIX.  

Pr.ª Dr.ª do Departamento de Letras CECEN/UEMA.  

 

Discutir a construção de uma identidade de gênero feminina na história em quadrinhos [HQ] 

envolve a vinculação entre o texto/discurso e sociedade. A identidade de gênero feminina 

também é socialmente construída, assim como as ideologias que atravessam os textos e os 

discursos. Dessa forma, as práticas aceitáveis [feminilidade] atribuídas às 

mulheres são determinadas culturalmente, ainda que haja base biológica para que a 

determinação desses papéis ocorresse na sociedade, inicialmente, segundo a ciência. Tendo 

em vista que no discurso vinculam-se língua e ideologia, a Análise de Discurso [AD] volta-

se para exterioridade do texto, ou seja, para sua relação com a sociedade, história e as 

diferentes representações de gênero. Utilizam-se, principalmente, os preceitos da AD. Nessa 

área, concebe-se o discurso como a mediação necessária entre o homem e a sua realidade 

natural e social (ORLANDI, 2015). Além dessa abordagem, utilizam-se a Linguística 

Textual [LT] – segundo suas perspectivas pragmática e sociocognitivo-interacionista, que 

consideram o texto como resultante de influências dos aspectos sociais, culturais e 

interacionais – e os estudos concernentes à identidade de gênero e à história de lutas e 

conquistas da mulher no século XX, nos EUA e no Brasil. Dessa forma, a HQ, um gênero 

textual-discursivo que mescla imagens e palavras, por meio do qual são reproduzidos e 

produzidos sentidos, tecida com elementos verbais e icônicos, possui componentes que a 

liga à exterioridade e que nos conduzem a uma análise que visa compreendê-la em seu 

contexto histórico e ideológico. Com essa pesquisa, objetivou-se ampliar os estudos 

discursivos acerca da identidade de gênero feminina no texto da HQ, a partir da seleção de 

histórias da Turma da Mônica e da Luluzinha; identificação de elementos verbais e não 

verbais componentes da identidade de gênero feminina, em discursividade com práticas 

sociais; exame das estratégias discursivas usadas pelo enunciador para representar a 

identidade feminina; demonstração da construção dos processos ideológicos e do destaque 

das representações linguísticas usadas para tratar das representações sociais do gênero. 

Nessa perspectiva, com a finalidade de cumprir os objetivos, foram realizados o 

levantamento teórico sobre a temática do projeto, que teve como resultado a produção de 

resenhas e fichamentos utilizados para a composição da pesquisa; a coleta, a leitura e a 

análise de oito histórias; a produção de um estudo comparativo entre histórias que 

apresentam as personagens Mônica e Luluzinha, revelando marcas da identidade feminina; 

a participação em reuniões para discussão acerca do desenvolvimento da pesquisa. Desta 

forma, a partir da análise das histórias “Vamos brincar de casinha?” [Turma da Mônica] e 

“Doce visita” [Luluzinha], quanto à identidade de gênero nota-se nas duas personagens 

componentes que as identificam com o gênero feminino, em discursividade com práticas 

sociais, apesar de seus comportamentos subversivos, que transpõem os comportamentos 

socialmente aceitos. Essas personagens oscilam entre o perfil legitimado pelos discursos da 

ideologia dominante – os quais limitam a identidade de gênero feminina a construtos aceitos 

socialmente – e o perfil oposto ao institucionalizado, que visa a emancipação feminina. A 

partir disso, pode-se afirmar que nessas histórias articulam-se os processos parafrástico e 

polissêmico. Por meio do primeiro, vê-se nas narrativas a legitimação dos discursos da 

ideologia dominante que limitam a identidade de gênero feminina aos papeis socialmente 
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aceitos. Por meio do segundo, são expostas novas ideias, que se contrapõem ao discurso 

machista e conservador e demonstram nas personagens atitudes que transpõem os 

comportamentos tidos como adequados à figura feminina, revelando um sentido oposto ao 

institucionalizado. Dessa forma, existem nessas histórias diferentes formações discursivas e 

ideológicas. Segundo a análise das histórias “Quero ser alta!” [Turma da Mônica] e “Forte, 

bonito e calado” [Luluzinha], constatou-se que os enunciadores utilizam imagens e palavras 

que constroem a interdiscursividade nas HQ e explicitam as formações discursivo-

ideológicas que fazem parte do seu contexto de produção. Os enunciadores utilizam 

estratégias metadiscursivas, pois ao mesmo tempo em que evidenciam nas personagens-

protagonistas os aspectos de liderança, habilidades e comportamentos subversivos, 

apresentam o discurso oposto marcado pela intolerância a essas características e pelo 

estabelecimento de padrões a serem seguidos pela figura feminina. Desta forma, o 

enunciador reflete e gera uma reflexão sobre o próprio discurso, ao expor novas posições, 

por meio de outras vozes [polifonia], acerca do enunciado já apresentado. Constatou-se, 

também, estratégias formulativas, pois os enunciadores utilizam repetições e 

parafraseamentos retóricos que em textos escritos “são recursos de grande valor persuasivo” 

(KOCH, 2004, p. 112). Em “Quero ser alta!”, isso é notável no enunciado: “[...] Cansei de 

ser baixinha!” (Figura 1), que evidencia o descontentamento de Mônica com sua aparência. 

Já em “Forte, bonito e calado”, a evidenciação e a aceitação do estereótipo de Glorinha em 

detrimento do de Luluzinha são reforçadas, no texto, pelos meninos e pelo papagaio 

[“Glorinha linda...bonita...Ó Glorinha bonequinha...”] (Figura 2). Para exemplificação da 

análise acerca da construção dos processos ideológicos e das representações linguísticas 

usadas, destacam-se aqui, as análises das histórias “É burra ou não é?” [Turma da Mônica] 

e “O poço” [Luluzinha], a partir das quais se constatou, quanto aos processos ideológicos, 

que esses textos apresentam sentidos determinados pelas diferentes posições ideológicas que 

partem do contexto social e histórico em que essas personagens foram criadas. Tal contexto 

foi marcado pela oposição entre um discurso institucionalizado e legitimado acerca da 

identidade de gênero feminina, que tende a submeter a mulher a padrões comportamentais e 

inferiorizá-la em comparações ao gênero masculino, e um discurso de uma nova ideologia, 

que ganhou força no século XX e se tornou marcante nos dias atuais, que visa a emancipação 

feminina, a igualdade de direitos e de existência, como se não houvesse diferenças 

intrínsecas entre homens e mulheres. Nas análises, percebe-se também essa oposição, nas 

representações linguísticas usadas pelo enunciador para tratar de representações sociais do 

gênero feminino, pois as múltiplas vozes presentes nos textos, revelam, por meio dos 

enunciados reproduzidos pelos meninos, uma representação depreciativa que inferioriza a 

figura feminina e uma representação positiva da figura feminina por meio das atitudes e 

comportamentos das personagens Mônica e Luluzinha ao serem representadas como 

espertas, inteligentes, sensíveis e habilidosas. Portanto, entende-se que a HQ, unidade de 

análise textual/discursiva, pode ser tomada em sua relação com a história, a sociedade, a 

cultura e as diferentes relações de gênero. Logo, Mônica e Luluzinha representam a oposição 

de discursos acerca da figura feminina que fizeram e ainda fazem parte da nossa sociedade.  
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Palavras-chave: História em quadrinhos. Análise de Discurso. Identidade de gênero.  
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Figura 13: Mônica em Quero ser alta! 

Fonte: Almanaque da Mônica, nº 1, 1987.  

Figura 12: Luluzinha: Forte, bonito e calado. 

Fonte: Luluzinha, nº 41, 2014. 
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APOIO À ANÁLISE DE INDICADORES FÍSICOS PARA AVALIAÇÃO 

DAS CAUSAS DE INUNDAÇÕES EM ÁREAS URBANAS DE SÃO LUÍS 

- MA 

 

Orientando: Ytallo Rafaell Teixeira de ALBUQUERQUE – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Engenharia Civil, CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Teresinha de Medeiros COELHO. 

Profa Dra do Departamento de Expressões Gráficas e Transporte, CCT/UEMA. 

 

Uma das consequências mais severas e críticas da contínua expansão urbana é o problema 

gerado pela alta taxa de impermeabilização do solo, que costuma interferir diretamente no 

padrão de escoamento natural e, com isso, dar inicio ao processo de ocorrência de inundações 

urbanas. Segundo Tucci (2003), a inundação ocorre quando as águas dos rios, riachos e 

galerias pluviais saem do leito de escoamento devido à falta de capacidade de transporte de 

um destes sistemas e ocupam áreas já urbanizadas. Uma inundação acontece devido a um 

excedente de precipitação que não foi suficientemente absorvido pelo solo e pela malha 

pluvial, sendo intensificada pela ação do homem. Além da impermeabilização excessiva do 

solo, outros fatores são responsáveis pelo agravamento de inundações urbanas, tais como: a 

ocupação indiscriminada das áreas de várzeas situadas às margens de rios e canais, saturação 

de canalizações provocada por obstrução de resíduos sólidos e deficiência na cobertura 

espacial das redes de infraestrutura urbana. Nesse contexto, é importante avaliar as causas 

de inundações em áreas urbanas, podendo ser desenvolvida a partir da análise de indicadores 

físicos. Segundo Pratt (2004), o termo indicador é derivado do verbo latino indicare, 

significando “mostrar ou proclamar”. O uso de indicadores em análise multicritério é um 

modelo simples de uma medida complexa, ou seja, trata-se de uma ferramenta de 

informação, de fácil compreensão, não ambígua e fiel à realidade (ZONENSEIN, 2007). 

Esse estudo tem como objetivo principal avaliar as causas de inundações em áreas urbanas 

utilizando os indicadores físicos da região: topografia ou declividade da região, 

impermeabilização do solo, presença de acúmulos de resíduos sólidos na região e presença 

de curso d´água natural. Para isso, apresenta-se uma metodologia que permita analisar as 

causas de inundação através de um índice denominado de Índice das Causas de Inundação – 

ICC. Nesse estudo utilizou-se o conceito de análise multicritério, onde permite a combinação 

de vários indicadores obtendo uma avaliação de forma mais abrangente representada por um 

índice quantitativo, variável de 0 a 100. Os indicadores foram obtidos como resultado de um 

levantamento de cartografias e mapas, visitas e questionários aplicados na região de estudo 

e dados de órgãos governamentais, tais como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), IBGE, entre outros. Para 

a formulação do índice, faz-se necessário que cada um dos indicadores envolvidos deve ter 

pesos associados, para que sua importância relativa seja considerada. Desse modo, na 

elaboração de um índice, a equação utilizada deve, necessariamente, ser ponderada (DE 

BONIS, 2006). A Eq. (1) representa a relação entre os indicadores do índice (ICI). 

   
ICI

i

n

i

ICI

i pIICI .
1




     Eq. (1) 

Onde: 

- ICI : Índice das Causas de Inundação 

- ICI

iI : i-ésimo indicador que compõe o índice ICI, previamente normalizado, variável entre 

0 e 100; 

- n: número total de indicadores que compõe o índice ICI; 
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- ICI

ip : peso associado ao i-ésimo indicador do índice ICI, atribuído em função de sua 

importância relativa. Devem ser observadas as restrições da Eq. (2) e da Eq. (3). 

    1   p  0 ICI

i   

  

  Eq. (2) 

   1
1




n

i

ICI

ip      Eq. (3) 

Os pesos ou valores de normalização dos indicadores selecionados para compor o ICI estão 

apresentados nas Tabelas de 1 a 3. Com exceção do indicador “disposição inadequada dos 

resíduos sólidos” que foi considerado que 0% e 100% de não coleta representam, 

respectivamente, o menor (valor normalizado = 0) e o maior (valor normalizado = 100) 

potencial das causas de uma inundação. Os valores intermediários são interpolados. 

Tabela 1: Valores de normalização do indicador “declividade”. 

Classes  Características 
Declividade 

(%) 

Valor do indicador 

normalizado 
Plano Superfície onde os 

desníveis são pequenos 
≤ 3,0 100 

Suave 

Ondulado 

Superfície onde os 

declives são suaves 
3,0 70 

Ondulado Superfície constituída de 

colinas com declives  
8,0 20 

Fonte: Adaptada da EMBRAPA (2006). 

Tabela 2: Valores de normalização do indicador “impermeabilização do solo”. 

Classes  
Nível de 

permeabilidade 

Impermeabilização 

do solo (%)

  

Valor do indicador 

normalizado 

Arbóreo Alta ≤ 5 0 

Arbustivo Média 35 35 

Herbáceo Baixa 65 65 

Solo Exposto Muito Baixa 85 85 

Solo Urbano Impermeável ≥ 95 100 

Tabela 3: Valores de normalização do indicador “proximidade aos cursos d’água”. 

Situação do Imóvel Localização do Imóvel Valor do indicador normalizado 

Muito Crítica Em áreas alagáveis 100 

Crítica Próximo ao curso d´água 25 

Regular Demais áreas 0 

Para o cálculo do ICI foi estudado cinco cenários, variando o peso de importância de cada 

indicador. Nessa etapa, inclui-se o pré-processamento de imagens que faz uso de softwares 

específicos como, por exemplo, o SPRING (Sistema de Processamento de Informações 

Georeferenciadas) com funções de processamento de imagens, modelagem numérica de 

terreno e consulta de bancos de dados espaciais (COELHO, 2011). Para a aplicação da 

metodologia proposta utilizou-se como estudo de caso uma área localizada no Bairro 

Barreto, em São Luís, que frequentemente sofre com problemas de inundação em períodos 

de chuva. O resultado do ICI mostrou em todos os cenários estudados que as áreas situadas 
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nas proximidades de cursos d´água são as mais castigadas nos períodos de chuva, tendo 

como agravante os fatores que potencializam as inundações, tais como a impermeabilização 

do solo, ineficiência dos serviços de coleta de resíduos sólidos e falta de manutenção no 

sistema de drenagem. Na figura 1 apresenta o resultado do cenário, onde se considera o 

mesmo peso para todos os indicadores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resultado de ICI para o cenário onde os indicadores tem o mesmo peso. 

Dessa forma, reforça-se a ideia da necessidade de se criar estratégias que impeçam a 

ocupação das áreas sujeitas a alagamentos, como formas de prevenção às inundações, 

envolvendo ações que auxiliem na gestão da drenagem urbana. 

 

Palavras-chave: Inundação Urbana. Indicadores. Análise Multicritério. 
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OXIDAÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL FERRÍTICO, AISI 439, EM ATMOSFERA DE 

ARGÔNIO EM ALTAS TEMPERATURAS. 

 

Orientando: Diogo Silva de MORAIS – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Graduando em Medicina, CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Maria de Fátima SALGADO. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Física, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Lalgudi Ramanathan - IPEN; Olandir V. Correa - Técnico em metalurgia 

do laboratório do IPEN; Giscard Eanes - Prof do Departamento Química, CESC/UEMA; 

Jackeline Macedo - Graduanda em Química, CESC/UEMA; Núbia Moreira - Graduanda em 

Física, CESC/UEMA; Ívina Caroline Macedo Carvalho - Graduanda em Medicina, 

CESC/UEMA; Hugo Leonardo de Jesus Gama - Graduando em Medicina, CESC/UEMA. 

 

O termo aço inoxidável é empregado para identificar uma família que possui como principal 

elemento de liga o cromo, o qual garante elevada resistência à corrosão. Estes caracterizaram 

um grande avanço no que diz respeito à produção como uma barreira física entre a superfície 

do aço e o meio em que este se encontra, bloqueando-se assim a ação do meio agressivo, o 

que previne a corrosão do aço provocada pelo meio ambiente. Mesmo quando o aço 

inoxidável sofre algum tipo de dano, sejam arranhões, deformações ou cortes, imediatamente 

o oxigênio do ar combina-se com o cromo, formando novamente de materiais resistentes à 

corrosão e à oxidação. O termo "biomaterial" engloba uma grande quantidade de diferentes 

produtos os quais são, por definição, planejados para uso em contato com um organismo 

vivo. Esses materiais possuem resistência a corrosão e são bem aceitos pelos tecidos do 

corpo. Atualmente, o aço inoxidável é o material mais frequentemente utilizado para fixação 

interna. Sua biocompatibilidade foi provada por décadas de implantação humana com êxito. 

Portanto, estudar o comportamento de oxidação do aço inoxidável ferrítico AISI 439 em 

altas temperaturas, ou seja, em 850, 900 e 950º C, em atmosferas de argônio é fundamental 

para entender seu comportamento em tecidos humanos. Foram utilizadas neste trabalho 

amostras dos aços inoxidáveis, as quais sofreram um processo de lixamento feito com lixas 

de carbeto de silício, logo em seguida elas foram lavadas com sabão neutro, colocadas na 

máquina de ultrassom. Com o termino do lixamento as amostra passaram para a fase do 

polimento, onde foram utilizados para o acabamento especular, pastas de diamante. Após 

esta etapa, as amostras são submetidas a limpeza com acetona e preparadas para a oxidação. 

Nessa fase as amostras estão sendo submetidas a tratamento de oxidação isotérmica por 50h 

ininterruptas, em uma termobalança do Laboratório de corrosão do Instituto de Pesquisas 

Energéticas de São Paulo-IPEN, em 3 momentos com temperaturas diferentes, sendo a 

primeira etapa em temperatura de 850°C, a segunda de 900° e a terceira de 950°C, em  

atmosfera de argônio. Os resultados são referentes ao processo de preparação das amostras 

para oxidação, quanto  à cinética de oxidação, análises microestruturais e química do filme 

que cresce na oxidação. Quanto à cinética de oxidação As análises termogravimétricas do 

aço inoxidável informações relativas ao ganho de massa em relação ao tempo de oxidação 

nas temperaturas de 850oC (FIGURA 1), 900°C (FIGURA 2) e 950oC (FIGURA 3), 

respectivamente.  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

596 

 

   

FIGURA 1: Análise termogravimétrica 

do aço AISI 439 em 850°C em            

atmosfera de Argônio 

FIGURA 2: Análise termogravimétrica 

do aço AISI 439 em 900°C em            

atmosfera de Argônio 

FIGURA 3: Análise termogravimétrica 

do aço AISI 439 em 950°C em            

atmosfera de Argônio 

 

Para as temperaturas de 850 e 900, o aço apresentou uma curva de oxidação seguindo um 

comportamento parabólico, o que indica que as cinéticas de oxidação são controladas pela 

difusão de cátion e/ou de oxigênio através do filme de óxido (SABIONI et al, 2007).  O aço 

439, em todas as condições experimentais utilizadas apresentou um único estágio de 

oxidação, ocorrendo perda de massa ao passar da temperatura 850ºC para 900 ºC e ao elevar 

a temperatura para 950 ºC observa-se uma perda de massa ainda maior. Segundo a 

Microscopia Eletrônica de Varredura realizada nas amostras de aço inoxidável AISI 439 pós 

oxidação em atmosfera de argônio nas temperaturas de 850°C, 900°C e 950°C, em todas 

estas fases pode-se observar o crescimento da película de óxido de cromo (Cr2O3). De acordo 

com a FIGURA 4 oxidada à temperatura de 850°C, pode-se evidenciar uma superfície 

microestrutural levemente homogênea, com o crescimento de partículas de Cr2O3 em toda a 

área da amostra, com pontos de acúmulo, formando saliências espaçadas, fato já esperado 

segundo os achados em outros trabalhos. Na FIGURA 5 a microestrutura apresenta-se 

uniforme com formação de um filme mais fino não rompido e aderente de óxido de cromo 

sobre a amostra, apesar de notarmos em associação com o gráfico, uma perda de massa por 

unidade de área em relação à oxidação em 850°C. Na temperatura de 950°C (FIGURA 6) 

foi observado o crescimento do filme pela formação da película de óxido de cromo em toda 

área da amostra de modo homogêneo, entretanto, notou-se um crescimento muito fino dessa 

película com maior espaçamento entre os pontos de acúmulo, evidenciando maior perda de 

massa comparado às oxidações em 850°C e 900°C. 

   

FIGURA 4: MEV do aço AISI 439 em 

850°C em atmosfera de Argônio 

FIGURA 5: MEV do aço AISI 439 em 

900°C em atmosfera de Argônio 

FIGURA 6: MEV do aço AISI 439 em 

950°C em atmosfera de Argônio 

 

Segundo a análise realizada, a caracterização da composição química permitiu observar que 

os elementos participantes das fases do aço AISI 439 são o Cromo (Cr), Titânio (Ti) e Ferro 

(Fe), tendo como elemento predominante o Cr. Os Espectros apresentados nas FIGURAS 
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9, 10 e 11. Em todas as condições apresentadas, percebeu-se a formação de, principalmente, 

óxido de cromo sobre o aço inoxidável AISI 439, com função anticorrosiva (SALGADO et 

al, 2008). 

 

A oxidação do aço inoxidável AISI 439 em atmosfera de argônio em altas temperaturas, cuja 

ação passiva ao processo de oxidação mostrou que houve a formação da camada de óxido 

de cromo (Cr2O3), sendo o cromo o principal elemento encontrado nas amostras, o qual 

forma uma camada protetora que lhe confere estas propriedades de resistência à corrosão e 

à oxidação. Além delas, a de baixa rugosidade e porosidade, facilidade de limpeza e por se 

tratar de um material inerte que, geralmente, não interfere quimicamente nos processos 

biológicos, sendo, portanto, um eficiente e mais utilizado biomaterial. E, portanto, um bom 

material para implante médico. 

 

Palavras-chave: Aço Inoxidável, Biomateriais, Oxidação 
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FIGURA 7: EDS do aço AISI 439 em 850°C 

em atmosfera de Argônio 

FIGURA 8: Análise química do aço AISI 439 em 850°C em atmosfera de Argônio 

 

 
FIGURA 9: EDS do aço AISI 439 em 900°C 
em atmosfera de Argônio 

FIGURA 10: Análise química do aço AISI 439 em 900°C em atmosfera de 
Argônio 

 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 11: EDS do aço AISI 439 em 950°C 
em atmosfera de Argônio 

FIGURA 12: Análise do aço AISI 439 em 950°C em atmosfera de Argônio 
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APLICAÇÃO DO TIJOLO ECOLÓGICO EM PAREDES QUE RECEBEM 

INCIDÊNCIA DE ENERGIA TÉRMICA SOLAR PARA OTIMIZAR O 

CONFORTO TÉRMICO. 

 

Orientanda: Jeyciane Martins LISBOA – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA.  

 

Orientador: Jose de Ribamar Pestana FILHO.  

Prof. Msc. do Departamento de Física  CCT/UEMA 

 

O organismo humano pode se comparado a uma "máquina térmica", a qual gera calor quando 

executa algum trabalho. O calor gerado pelo organismo deve ser dissipado em igual 

proporção ao ambiente, a fim de que não se eleve nem diminua a temperatura interna do 

corpo. Como o homem é um animal homeotérmico, isto é, deve manter sua temperatura 

corporal praticamente constante, esse desequilíbrio ocasionado entre a geração e a dissipação 

do calor pelo organismo pode ocasionar sensações desconfortáveis, ou mesmo patologias 

em casos mais extremos (stress térmico). Dessa maneira, o embasamento dos estudos de 

conforto térmico encontra-se no balanço térmico verificado entre o homem e o ambiente a 

seu redor, o que teve grande impulso pelos estudos realizados em câmaras climatizadas, 

principalmente os de Fanger (1970), na Dinamarca, cujos modelos propostos são utilizados 

até hoje. Assim como nos iglus usa-se o gelo para construir as paredes e evitar uma troca de 

calor que venha a interferir na temperatura interna do corpo humano, hoje as casas e prédios 

são construídos, na maioria das vezes, com blocos de alvenaria cerâmicos, que também tem 

a função de evitar uma troca de calor. Esse tipo de bloco ainda não é suficiente para controlar 

essa troca de calor, ou seja, a resistência térmica ainda é baixa, K=0,6W/m.K, tijolo 

vermelho. Prova disso é a grande utilização de ar condicionado, em regiões onde a 

temperatura é elevada e aquecedores onde a temperatura é baixa. Como existe um tipo de 

bloco de alvenaria, conhecido como tijolo ecológico, o qual uma das funções é ser reutilizado 

no momento de desfazer a parede. Outra função é utilizar os furos, que são na vertical e 

contínuos, que quando colocado um sobre o outro formam um tubo, como duto para água, 

esgoto e eletricidade, pretende-se, devido hoje se ter uma grande preocupação com o 

conforto térmico, neste trabalho levantar um estudo de que esse tijolo ecológico tenha mais 

uma função em relação a esses tubos, que é no aumento da sua resistência térmica através 

da convecção térmica por eles. Para isto, devem-se deixar alguns tubos sem interrupção na 

parte de cima. Isto irá contribuir no conforto térmico sem a necessidade de aparelhos de ar 

condicionado e aquecedores ou pelo menos amenizar o uso desses aparelhos, o que leva 

também a contribuir nas questões energética e ambiental. Com isso, esse projeto objetivou: 

a) analisar a transferência de calor no tijolo ecológico, comparando-o com o tijolo comum; 

b) propiciar a otimização do conforto térmico; c) diminuir o consumo de energia elétrica; d) 

discorrer sobre os aspectos ambientais do produto em todo o seu ciclo de vida. De maneira 

geral, os procedimentos: (1) estudo bibliográfico da literatura, (2) determinação a área útil e 

modelo dos protótipos; (3) construção dos protótipos (3) Cálculo do fluxo de calor nos dois 

tijolos com o auxílio do Matlab software. (4) Feito script em arduíno para a leitura da 

temperatura dentro dos protótipos com o emprego sensor LM35 no arduíno; (5) Coleta de 

dados. Construiu-se dois protótipos, onde as paredes foram edificadas com blocos cerâmicos 

de seis furos assentados com cimento e areia (figura 1); e blocos de dois furos (tijolo 

modular), (figura 2) assentados com argamassa Super cola; todos dois cobertos com Brasilit; 

foi realizado também o cálculo do fluxo de calor nos dois tijolos com o auxílio do Matlab 

software. Para a leitura da temperatura dentro dos protótipos, escreveu-se um script em 

linguagem em C/C++ para o arduíno processar os sinais do sensor LM35. Empregado sensor 
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de temperatura ligado à arduíno para ser alocado no centro dos protótipos para medir as 

temperaturas internas, sendo monitorados três vezes ao dia, a saber: às oito horas, às doze 

horas e às dezoito horas, por uma semana. Com o estudo apresentado conseguiu-se definir 

os principais parâmetros para procedimentos de analises, tais como a construção do modelo 

proposto, a partir da área, materiais e ferramentas necessárias para a pesquisa e construir 

protótipos para analise. Uma vez que conhecido esses parâmetros pode-se construir os 

protótipos e fazer os testes de temperatura além de fazer uma comparação com o bloco 

comum. Comprovou-se também, as vantagens que o tijolo ecológico pode trazer a uma 

edificação, algumas destas listadas a seguir: Isolamento térmico: O tijolo ecológico em 

função de seu formato oferece um resultado térmico e acústico muito superior ao tijolo 

convencional. Os furos dos tijolos formam câmaras térmicas que evitam que o calor que está 

do lado de fora penetre no interior da residência. Com isso a temperatura interna é inferior a 

externa. Redução do tempo execução obra: Por se tratar de um tijolo estrutural de encaixe, 

o tempo de obra reduz consideravelmente. Além de não necessitar de concreto no 

assentamento dos tijolos. Melhor acabamento: por serem fabricados em fôrmas sob pressão, 

possuem um formato mais regular do que os tijolos convencionais tendo como resultado 

paredes muito mais bem acabadas dispensando a utilização de reboco de regularização. 

Quanto a metodologia da Análise de Valor para as atividades de desenvolvimento de produto 

tem como objetivo promover a economia no uso de materiais, contudo com a mesma 

capacidade de produção e preço do produto. A análise de valor é um conjunto sistematizado 

de esforços e métodos destinados a reduzir o custo total de um produto, processo ou serviço, 

mantendo ou melhorando sua qualidade. E no trabalho apresentado, apesar de não ter 

desenvolvido o produto, pode-se fazer uma análise de valor do tijolo ecológico. Observou o 

DFMA que prevê a simplicidade de montagem, redução do número de componentes e 

redução do custo; DFD onde há a necessidade de gerenciamento de resíduos produzidos 

durante a montagem e desmontagem do produto, uma vez que a construção com esse tijolo 

diminui a quantidade entulho, uma vez o tijolo pode ser desmontado e reutilizado, além do 

DFE que parte do pressuposto de que é possível “quantificar” impactos ambientais de 

diferentes processos de produção e, selecionar aqueles que sejam menos agressivos ao meio 

ambiente, seja durante a produção como na utilização do produto; DFS já que reduz a 

demanda pela substituição do produto, pois prolonga o período de sua utilização. Este fato 

contradiz as perspectivas de lucros empresariais imediatos, porém por outro lado busca 

satisfazer emergentes demandas do mercado em termos de crescentes restrições de caráter 

ecológico. Por fim, a realização do projeto foi suficiente para absorver conhecimentos 

básicos em transmissão de calor e tijolo ecológico com sua aplicação, a construção de 

protótipo de tijolo ecológico promoveu avaliação de desempenho quanto ao fluxo de calor 

ultrapassado por ele, em comparação ao tijolo comum e o desempenho do isolamento 

térmico do tijolo, diferenciando-se 1,97 ºC em relação ao tijolo mais usado e com a uma 

resistência térmica cinco vezes maior (tabela 1), o que proporciona um maior conforto 

térmico e até diminuição do consumo de energia elétrica, já que a carga térmica do ambiente 

diminui. É certo que o referido projeto pode ainda ser significantemente explorado para se 

obter melhor entendimento dos fundamentos e fenômenos relacionados. Acredita-se que por 

meio dos resultados aqui obtidos através da metodologia aplicada, esta pesquisa se torne 

uma fonte para melhorar a compreensão na aplicação do tijolo ecológico com o objetivo de 

otimizar o conforto térmico e outros projetos de mesma natureza da comunidade acadêmica 

desta universidade. 
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          Figura 1: Protótipo de tijolo comum  Figura 2: Protótipo de tijolo comum finalizado.                                                       

Finalizado. 

          Fonte: Autor                                                  Fonte: Autor 

 

Tabela 1: Resultado da coleta de dados na área. 

Comparação de Dados (Texterna 35,29°C) 10h 

Tijolo Ecológico Tijolo Comum 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 31,59℃ 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 33,18℃ 

∆𝑇 3,7 ℃ ∆𝑇 2,11 ℃ 

𝑄 0.184028
𝑊

𝑚²
 𝑄 1.0388

𝑊

𝑚²
 

 

 

Palavras-chave: Tijolo ecológico. Transmissão de calor. Conforto térmico. 
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ESTUDO EXPERIMENTAL EM CHAMAS PULSADAS. 
 

Orientando: Marcos Antônio Pinheiro PONÇADILHA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando em Engenharia Mecânica, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA. 

Prof. Dr. do departamento de Mecânica e Produção, CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Antonio Marcos FEITOSA - Graduando em Engenharia Mecânica, 

CCT/UEMA; Lucas Matheus Mello de LEMOS - Graduando em Engenharia Mecânica, 

CCT/UEMA.  

 

Desde tempos mais antigos através da busca do fogo pelo homem até tempos atuais que vem 

desde problemas ambientais, até o crescimento da população mundial gerando cada vez mais 

escassez da matriz elétrica, o homem tem buscado novas formas de tecnologia envolvendo 

fontes de energias renováveis que supra suas necessidades e não agrida e nem transforme o 

ambiente em que este se encontra, e, é dentro deste novo contexto que a combustão pulsante 

tem se tornado uma grande possibilidade de unir o útil ao agradável, ou seja, a tecnologia de 

mãos dadas com a sustentabilidade. Com a combustão pulsante variáveis do tipo frequência, 

temperatura e pressão podem ser estudadas e apresentar diferentes resultados de acordo com 

a variação do tempo. Tal processo vem se mostrando como uma alternativa para problemas 

como a escassez de energia elétrica, crescente busca por energias renováveis que não 

agridam o meio ambiente e a crescente procura por métodos de economia de combustível, 

além de ocorrer ainda à diminuição nas emissões de poluentes gasosos de oxidação parcial 

e particulados, aumenta a transferência de calor convectiva no combustor e há necessidade 

de um menor investimento de capital para esse processo, se comparado aos processos 

convencionais segundo (CARVALHO et al. 1987).     Um queimador é um equipamento que 

tem por finalidade a transformação de energia química em energia na forma de calor 

mediante um processo de combustão. O equipamento deve ser dimensionado de modo que 

se desenvolvam aparatos para uma mistura eficiente entre seus reagentes, que por sua vez 

ocasionará em dois benefícios: A redução do consumo de combustível e diminuição de 

fuligens para o meio ambiente. O efeito do campo acústico sobre a estrutura da chama e 

ainda sobre a taxa de mistura entre o combustível e o oxidante foi estudado em 1999 em 

chamas pré-misturadas de GLP com ar, pulsadas acusticamente com alto falante (LACAVA 

et al., 1999). Chamas difusivas pulsantes livres usando GLP foram estudadas por (BASTOS 

et al.  2001) onde estudos comprovam que o efeito acústico altera a coloração da chama, e 

percebe-se a mudança da cor da chama de amarela para azul, comprovando-se assim uma 

maior taxa de mistura entre os combustíveis utilizados, uma maior eficiência e 

consequentemente uma redução significativa da emissão de fuligens para atmosfera.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1: Análise da chama sem atuação acústica. 
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Figura 2: Análise da chama com atuação acústica. 

 

Abaixo se apresenta um teste que serve de demonstração para averiguar a quantidade de 

fuligens liberada, com o intuito de se estar verificando brevemente com o novo 

dimensionamento do queimador (aço AISI 304). O teste foi realizado em uma sala fechada 

com pouca interferência do ar, cujo objetivo era testas a taxa de emissão de fuligens nas 

frequências onde o queimador apresentou melhor coloração visível, o queimador foi testado 

de acordo com as taxas de frequências destacadas a baixo, para a captura da fuligem o teste 

foi realizado com “madeiras”, a uma altura entre o ápice da chama e a madeira de 1m, e um 

tempo de 10 minutos. Dados: Objetivo: Teste para controle de fuligem; Material: Madeira; 

Altura (Ápice da chama / Madeira): 1m; Tempo de Exposição: 10 minutos. 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos exemplos anteriores, nota-se a atuação das fuligens. A chama de coloração amarelada 

demonstra a presença de fuligem e consequentemente a madeira irá apresentar um maior 

acumulo, já na frequência que gira em torno dos 580Hz, nota-se uma coloração mais azulada 

da chama e, é neste momento que se percebe a maior taxa de mistura entre combustível e 

oxidante envolvidos no processo. O projeto anterior teve como material de utilização para o 

corpo de queimador o aço 1020, a próxima etapa de testes irá se der por meio da utilização 

do aço 304 inoxidável, devido a estudos da sua característica, apresentada anteriormente. O 

objetivo principal é buscar a máxima eficiência durante o processo de queima do 

combustível e desta forma chegar à eficiência total do processo. 

 

Figura 3: Fuligem (550 Hz). 
Figura 3.1: Fuligem (560 Hz). 

Figura 3.2: Fuligem (570 Hz). Figura 3.3: Fuligem (580 Hz). 
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Tabela 1: Calculo em cm e polegadas do corpo do queimador. 

Queimador anterior (Aço 1020): 

2, 54cm ----------- 1" 

x  cm ----------- 11/4" 

x= 6,985 cm 

Queimador atual (AISI 304) 

1" --------- 2,54cm 

x" --------- 7,2cm 
 

x = 2,834" 

 

Os cálculos demonstrados acima demonstram as dimensões dos dois queimadores, logo se 

deduz que os queimadores possuem as seguintes dimensões: 
 
 

Tabela 2. Dimensões do queimador. 

Componente Dimensões (cm) Qte de componentes Material 

Corpo do queimador 6,985 1 Aço 1020 

Corpo do queimador 7,2cm 1 AISI 304 

 

A finalidade, a explicação dos próximos passos para o redimensionamento do projeto do 

queimador e as próximas etapas do processo de estudo sobre chamas pulsadas. O objetivo 

principal é se buscar a qualidade da pesquisa e desenvolver um trabalho que garanta a 

máxima eficiência do processo. Através deste trabalho foi possível explicar e exemplificar 

quais serão os próximos passos para execução das atividades. A combustão pulsante 

apresenta uma vasta área de aplicação, e vem se mostrando uma importante ferramenta no 

processo de renovação da tecnologia. Os próximos passos será a busca do processo de 

melhoria, através do redimensionamento, este ultimo aliado a constante necessidade do 

aprimoramento dos demais equipamentos da bancada, mas acima de tudo o projeto tem a 

finalidade de buscar cada vez mais soluções nesta área que cada vez mais demonstra sua 

verdadeira eficiência. 
 

Palavras-chave: combustão pulsante, oscilações acústicas, fuligem. 
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ESTUDO DA INTERFERÊNCIA ENTRE LTE E TV DIGITAL NA FAIXA DE 700 

MHZ. 
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Graduanda em Engenharia da Computação, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Rogerio Moreira Lima SILVA.  

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia da Computação, CCT/UEMA. 

 

O LTE – Long Term Evolution – que é o padrão para a 4ª geração de Telefonia Móvel 

adotado no Brasil, propõe um novo patamar para a comunicação celular no que se refere à 

mobilidade, altas taxas de transmissão de dados, amplo acesso a serviços multimídia e 

melhor qualidade de sinal com relação ao existente e surge como uma forma de suprir a atual 

e crescente demanda por banda larga móvel. A TV Digital, também como uma moderna 

tecnologia, apresenta muitas vantagens com relação à sua predecessora de sinal analógico. 

Uma medida crítica que envolve estas duas novas formas de comunicação digital, é a 

resolução 625/2013 da Anatel, que determina que o 4G (já em funcionamento no Brasil na 

faixa dos 2.5GHz), também será implantando na chamada faixa dos 700 MHz, após o 

processo de desligamento da TV Analógica.  

 
Figura 1: alocação de espectro de frequências no Brasil, faixa UHF (300 MHz – 3GHz). 

 

Este projeto tem como objetivo aprofundar os aspectos de uma relevante consequência da 

futura coexistência entre TV Digital e 4G na chamada faixa dos 700MHz, pelo fato de que 

funcionarão em faixas de frequências adjacentes (entre 470MHz e 698MHz e entre 698 a 

806 MHz, respectivamente) o que acarretará em uma possível interferência mútua entre os 

sinais destas duas novas tecnologias. Para tal, foram feitas pesquisas e o levantamento 

bibliográfico necessário baseado em livros, artigos e whitepapers, sites de informações sobre 

telecomunicações e áreas afins, em padrões de comunicação como o 3GPP e o SBTVD, bem 

como através da utilização do software Matlab/Simulink para a modelagem matemática e 

simulação dos sinais do LTE. Desta forma, esta pesquisa visa contribuir com o levantamento 

de informações de modo que o conhecimento sobre esta importante e atual questão torne-se 

acessível aos estudantes da área e aos usuários que aderem de forma cada vez mais frequente 

a estas tecnologias. Assim, para poder situar a atualidade e importância deste estudo, podem 

ser contrapostas as vantagens e desvantagens para cada situação e tecnologia, como segue: 
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Tabela 1: Prós e contras à implantação do 4G na faixa dos 700MHz. 

Vantagens 4G (700MHz) Desvantagens 4G (700MHz) 

          Custos menores 

 

           X 

Maior área de cobertura                        X 

        X Demora na implantação 

 

Maior flexibilidade ao espectro 

 

           X 

 

Tabela 2: Comparação dos aspectos tecnológicos da TV Digital e da TV Analógica. 

TV Digital TV Analógica 

Conservação da qualidade do sinal 

 

Perda de quase 50% do sinal original 

Melhor qualidade da imagem e áudio da TV 

 

Imagens com chuviscos e listras 

Maior imunidade a interferências e ruídos 

 

Canais próximos sofrem interferência 

Otimização do espectro de frequência e 

ausência de interferência 

 

Necessidade de um canal livre para 

espaçamento entre canais 

 

Depois do embasamento teórico, principalmente a partir do entendimento da evolução 

tecnológica até o alcance de suas formas atuais e melhorias como técnicas de codificação, 

modulação, multiplexação espacial, arquitetura de rede celular, padrões para o bom 

funcionamento e confiabilidade da transmissão e recepção de sinais do 4G, foi possível 

começar o processo de modelagem e simulação da interferência, que começou com a 

modelagem e simulação do sinal LTE: 

 
Figura 2: Modelagem da transmissão e recepção de um sinal do LTE através da 

ferramenta Simulink 
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A partir da simulação acima, teve-se como resultado a variação da potência do sinal sendo 

transmitido por uma estação-base (EnodeB) LTE e recebido por uma estação móvel – um 

aparelho celular – utilizando parâmetros do padrão LTE estabelecido pelo 3GPP, como 

configuração MIMO 2x2, modulação 16QAM e largura de banda de canal de 10MHz.  

 

 

Figura 3: Variação da potência do sinal e diferentes fluxos de dados (através da 

multiplexação espacial) no receptor devido a diferentes formas de interferência e 

desvanecimento que ocorrem durante a transmissão e recepção do sinal do 4G. 

 

Palavras-chave: LTE. Interferência. TV Digital. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM REPOSITÓRIO DE OBJETOS DE 

APRENDIZAGEM BASEADO EM BANCOS DE DADOS NOSQL. 

 

Orientanda: Leilanne Francisca Dias BORGES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduanda em Engenharia da Computação, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Luís Carlos Costa FONSECA. 
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Os repositórios digitais (RDs) são uma inovação no gerenciamento da informação digital. 

Um repositório digital é um sistema de armazenamento de objetos digitais que podem ser 

educacionais ou não. A utilização desse sistema visa à manutenção, gerenciamento e 

provimento rápido de objetos digitais. Em um contexto educacional, as informações contidas 

nos Repositórios Digitais são compostas por objetos de aprendizagem. Os objetos de 

aprendizagem podem ser qualquer arquivo digital – texto, imagem, ou vídeo que seja 

utilizado para promover a aprendizagem - com objetivo educacional. (SILVA et. al.,2010). 

Desse modo, temos como principal objetivo a investigação do uso de bancos de dados 

NoSQL (Not Only SQL) para construção de um Repositório de Objetos de Aprendizagem. 

Para tanto, é necessário a investigação de tecnologias utilizadas e aplicá-las no 

desenvolvimento de um modelo do sistema, um protótipo para validação. Dessa forma, foi 

realizado o embasamento teórico com base em bibliografias e trabalhos correlatos e pesquisa 

experimental, buscando a manipulação dos dados levantados durante a pesquisa 

bibliográfica, usando a construção do protótipo como ferramenta de suporte. De tal forma, 

inicialmente buscou-se o entendimento de termos específicos como Objetos de 

Aprendizagem, Especificação de Metadados, Recuperação de Informação e Sistemas de 

Recomendação.  Após entendimento dessas tecnologias, foram definidas as suas formas de 

uso, assim, sabendo que a organização dos objetos de aprendizagem em RDs é baseada em 

metadados, que são como um conjunto de dados que contextualizam as características de um 

determinado elemento de informação (ZAINA et. al., 2012), é necessária a definição da 

especificação de metadados de forma coesa com a funcionalidade do repositório. A 

especificação utilizada foi desenvolvida com base na especificação de metadados Dublin 

Core. Essa possui como principal objetivo tornar fácil a busca de recursos disponibilizados 

através da internet. (SUGIMOTO et. al., 2002). Desse modo, a especificação utilizada no 

protótipo ficou da seguinte forma (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Elementos descritivos da especificação utilizada organizados pelas características 

das informações. 

Conteúdo Propriedade Intelectual Instanciação 

Título Criador Data 

Assunto Colaborador Formato 

Fonte Editor Identificador 

Cobertura Direitos Idioma 

Tipo Mediador País 

Descrição   

Os metadados dos objetos de aprendizagem utilizados durante a pesquisa foram retirados do 

Banco Internacional de Banco de Objetos Educacionais (BIOE), que também usa a 

especificação de metadados Dublin Core. Do BIOE foram obtidas das especificações de 

metadados para 25 arquivos da categoria Educação Superior para a execução de testes do 
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protótipo. Além disso, ainda há a necessidade da coerência na recuperação da informação 

buscada de acordo como a desejada pelo usuário. Para que isso ocorra, é necessário que o 

sistema em desenvolvimento possua um bom Sistema de Recuperação de Informações (SRI). 

A recuperação de informação surgiu com o intuito de facilitar a tarefa de se obter 

informações num curto espaço de tempo. O sistema desenvolvido utilizou as funções 

internas do Banco de Dados utilizado, MongoDB, para atribuição dos pesos dos termos 

durante a pesquisa e o resultado é ranqueado de acordo com o valor do peso atribuído, sendo 

o primeiro resultado o termo que possui maior valor. O MongoDB é um banco de dados Not 

Only SQL (NoSQL), open-source (código aberto), projetado para um fácil escalonamento, 

schemaless e orientado a documentos (JSON – JavaScript Object Notation). Uma consulta 

em um banco de dados MongoDB tem como alvo a recuperação de um conjunto específico 

de documentos. Essa especificação de critérios, ou condições, propostas durante a consulta, 

identificam os documentos requeridos ao MongoDB pelo cliente. O MongoDB possui 

funcionalidades que ajudam na recuperação e armazenamento de informação como o Index, 

Sharding e Replica Set. Todas essas tecnologias citadas foram utilizadas no desenvolvimento 

do protótipo, assim o Text Index, um tipo de Index, foi utilizado para a otimização da busca. 

Ele é usado para que não seja necessário percorrer toda a coleção durante a consulta de um 

determinado elemento. Quando os campos de um documento são anexados ao Text Index, o 

MongoDB filtra as operações textuais, ou seja, retira as stop-words, tokens e realiza o 

stemming. O Text Index suporta várias línguas, entre elas o português. Ele também atribui 

o Text Score, que é a atribuição do peso do conteúdo buscado nos documentos da coleção. 

Dessa forma, há como ranquear os resultados da consulta de acordo com o seu peso em 

determinado documento, realizando assim, uma melhor recuperação de informação.  O peso 

dado (Text Score) é derivado a partir da soma ponderada da frequência para cada um dos 

campos indexados no documento. O Replica Set e o Sharding foram utilizados para obtenção 

da consistência dos dados, uma vez que o Replica Set consiste na replicação dos servidores, 

ou seja, ele oferece a redundância e aumenta a disponibilidade dos dados e o Sharding, ou 

escalonamento horizontal, distribui os dados em vários servidores, ou shards. Assim, foram 

utilizados 2 Shards, sendo cada um com 2 Replica Sets no protótipo. Porém, mesmo com 

uma ótima recuperação de informações, há o perigo da recuperação de algo irrelevante para 

o usuário. Temos como solução os Sistemas de Recomendação, uma vez que estes surgiram 

como uma resposta à dificuldade das pessoas de escolher em meio a grande variedade de 

produtos e serviços e as várias alternativas apresentadas. (FONSECA et. al., 2014). A técnica 

de recomendação de informação utilizada foi a Filtragem Colaborativa. A lógica dessa 

filtragem é que se o usuário ativo concordou no passado com alguns usuários, em seguida, 

as outras recomendações provenientes desses usuários similares devem também ser muito 

importantes e de interesse para o usuário ativo. Ela foi utilizada no protótipo utilizando-se 

da similaridade de itens escolhidos entre usuários, desse modo, possui como ideia base a 

computação da similaridade entre dois itens i e j, que é realizada a partir do isolamento dos 

usuários que tenham avaliados ambos i e j, depois do isolamento aplica-se uma técnica de 

similaridade para computar a similaridade entre os itens isolados. A técnica utilizada foi a 

do Cosseno Ajustado (Figura 1A). Após o cálculo da similaridade é calculada a predição 

(Figura 1B) usando o conjunto de itens avaliados para a geração da lista dos melhores itens 

avaliados como recomendação para o usuário. 

  
 Figura 1: (A) Equação do Cálculo da similaridade pela técnica do Cosseno Ajustado; 

(B) Equação do Cálculo da Predição. 

 

A B 
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Após o entendimento dos termos e tecnologias utilizadas, foi realizada a criação da aplicação 

(protótipo) utilizando a linguagem de programação JAVA e o Java Mongo Driver para 

ligação do Banco de Dados com a aplicação. Para descrever as funcionalidades que constam 

do protótipo, foi utilizado o artefato da UML (Unified Modellig Language) conhecido como 

diagrama de Caso de Uso (ou Use Case).  

 

 
Figura 2: Diagrama de Caso de Uso. 

 

Abaixo a aplicação em JAVA do protótipo proposto: 

 

 
Figura 3: Janela do Protótipo. 

 
Assim, as atividades propostas foram desenvolvidas a contento. A renovação da bolsa foi 

solicitada para a evolução do trabalho. 

 

Palavras-chave: Recuperação de Informações. Objetos de Aprendizagem. Repositório. 
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LOCUS DE UMA FRESADORA. 
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Sensores menores, mais leves e mais baratos estão sendo desenvolvidos por engenheiros 

para usinagem e outros processos de manufatura. Estes são regidos por um sistema de 

controle, onde responderam a um determinado estimulo, produzindo uma resposta 

apropriada (DORF; BISHOP, 2009). Para a otimização de um destes sensores, que está 

dentro inserido numa mesa fresadora, neste projeto objetiva-se a parametrização de um 

controlador por avanço e atraso de fase, para diminuir o erro existente em o valor requerido 

para a variável controlada, que neste caso é a profundidade de corte, e o valor real que esta 

terá no fim do processo e melhorar o tempo de resposta do sistema fresadora. Esta 

parametrização deve alcançar a melhora da resposta transitória e uma redução do erro em 

regime estacionário, para que ele seja menor ou igual a 2%. Para achar os parâmetros dos 

controladores foi utilizado uma analise no domínio do tempo e da frequência, com a resposta 

ao degrau unitário e o diagrama de bode do sistema com e sem controlador. A compensação 

por atraso de fase é indicada quando a resposta transitória é satisfatória, porem o erro precisa 

ser melhorado , ou seja, este controlador tende a piorar a resposta transitória uma vez que 

tende a deslocar o Root Locus no sentido da direita para a esquerda do plano complexo S 

(NISE, 2008). Por conta disso utiliza-se em cascata um controlador por avanço de fase, que 

é indicado para melhorar a resposta transitória do sistema. Na figura 1, tem-se o diagrama 

de blocos do sistema, com os controladores que deveram ser parametrizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Um diagrama de blocos simplificado do sistema com realimentação fresadora. 

Adaptado de: (DORF; BISHOP, 2009). 

 

A partir de uma analise na planta do sistema, foi modelado os valores de cada parâmetro dos 

controladores por avanço e atraso de fase, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

frequência. A tabela abaixo mostra a função de transferência de cada controlador e a função 

de transferência da planta. 

 

 

𝑌(𝑠) 

Profundidade 

de corte Real − 

𝑅(𝑠) 

Profundidade 
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desejada 

+ 𝑘𝑐  
𝑠 + 𝑍𝑐

𝑠 + 𝑃𝑐
  

Controlador 

por avanço 

 𝑘𝑐  
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Tabela 1: Função de transferência de malha aberta dos controladores por avanço e atraso de 

fase. 

Tipo de analise Planta Controlador por 

atraso 

Controlador por 

avanço 

Domínio do Tempo 40

(𝑠 + 1)²(𝑠 + 10)
 

( 𝑠 + 0,1225)

( 𝑠 + 0,01)
 0,7

( 𝑠 + 1)

( 𝑠 + 1,333)
 

Domínio da 

Frequência 

40

(𝑠 + 1)²(𝑠 + 10)
 0,8672

( 𝑠 + 0,16)

( 𝑠 + 0,0113)
 12,5

(1.164𝑠 + 1)

0.001157𝑠 + 1
 

 

A partir dos controladores modelos, foram feitos os testes no domínio do tempo e da 

frequência para mostrar as diferenças entre o sistema compensado e não compensado. No 

domínio do tempo, utilizamos a resposta ao degrau unitário para verificar o erro e a resposta 

transitória. Com o controlador por atraso de fase verifica-se um erro baixo, de 

aproximadamente 2%, porem a resposta transitória esta ruim, pois o overshoot é de 26,5%. 

Já na analise do controlador por avanço de fase, o overshoot verificado é de 15.9%, que já 

nos traz uma boa resposta transitória, porem o erro é de 32%. Como cada um dos 

controladores melhora uma característica do sistema, foi utilizado os dois em cascata como 

já mostrado na figura1. Com isso nota-se um erro menor que 2% e um overshoot de 

aproximadamente 16%, logo a especificação do erro foi satisfeita com uma melhora também 

na resposta transitória do sistema. 

 

Figura 2: Resposta ao degrau unitário do sistema não compensado e compensado por avanço 

e atraso de fase. 

 

Já no domínio da frequência a analise será feita através do diagrama de Bode. Na 

compensação por atraso de fase nota-se que em baixas frequências o ganho do sistema 

compensado é maior do que do sistema não compensado, possibilitando assim reduzir o erro 

estacionário. Porém na compensação por avanço de fase, a frequência de ganho 1 ou 0 dB 

aumentou de 1.7 para 4.2 (rad/s). Isso nos mostra que a resposta transitória do sistema 

compensado ficou mais rapida. Além disso, o aumento da margem de fase para 100º 

possibilitou uma redução significativa do pico da ressonância 
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Figura 3: Diagrama de Bode (a) do sistema não compensado e compensado por avanço de 

fase (b) do sistema não compensado, do compensador e do sistema compensado por atraso 

de fase. 

 

Através do diagrama de bode e da resposta ao degrau unitário do sistema fresadora não 

compensado e compensado por atraso e avanço de fase, nota-se que ouve uma redução 

significativa no erro estacionário e percebe-se também que a resposta transitória melhorou 

significativamente. Logo com esta analise no domínio do tempo e da frequência, chegamos 

a conclusão que os parâmetros ótimos dos compensadores por atraso e avanço de fase foram 

encontrados para chegar ao erro estacionário solicitado no objetivo do projeto, melhorando 

a resposta transitória. 

 

Palavras-chave: Erro estacionário, Resposta Transitória, Controlador. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA COMPUTACIONAL PARA O 

AUXILIO AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER EM MAMAS DENSAS. 
 

Orientando: Naydson Emmerson Sousa Pereira do LAGO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso Engenharia da Computação – CCT / UEMA. 

 

Orientador: Lucio Flávio Albuquerque CAMPOS. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia da Computação – CCT/UEMA. 

 

O câncer de mama é a maior causa de morte por câncer na população feminina [Inca, 2010]. 

Sabe-se que o melhor método de prevenção é o diagnóstico precoce, o que diminui a 

mortalidade e aumenta o tratamento. Portanto, um grande esforço tem sido feito para 

melhorar as técnicas de diagnóstico precoce. Entre eles, o mais utilizado é a mamografia, 

pois é de baixo custo e de fácil acesso. No entanto, a mamografia tem um erro de alto valor 

para o diagnóstico médico, variando de 10 a 25%, resultando em um grande número de falso-

positivos de diagnóstico, o que faz com que as biópsias desnecessárias, ou falso-negativos, 

que atrasa o diagnóstico de câncer. A análise de mamografia digital é um complexo tarefa 

cognitiva que inclui vários aspectos da perícia médica e conclusiva clínica achados 

[Newsread, Baute, 1992], [Meyer et al, 1989]. A tarefa visual da clínica de avaliação e 

diagnóstico, com base na mamografia digital, consiste de uma série de diferentes fatores em 

diferentes escalas e níveis de decomposição [foices, 1989], [Bocchi et al, 1997]. A 

organização em escala fina do conteúdo informativo sobre a mamografia é um fator chave 

para a detecção do câncer de mama, uma vez que representa a natureza, estrutura e a 

qualidade dos tecidos biológicos, como eles são projetadas sobre a mamografia [Homer, 

1987], [Homer, 1985]. Feições texturas semelhantes também estão presentes na clínica em 

raros casos, onde inferência direta sobre provavelmente benignidade ou malignidade é muito 

mais complexo. O objetivo específico é treinar um classificador SVM para reconhecer um 

número limitado de classes de objetos, vistos sob-vários ângulos diferentes. Os experimentos 

envolvem a utilização da estratégia de validação cruzada para treinar exaustivamente o 

sistema e a utilização de visões nos conjuntos de treinamento e de teste, selecionadas de 

forma aleatória, para tornar o problema o mais próximo da situação real. O diagrama de 

blocos do método proposto é mostrado na Figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de Blocos. 

 

SVM destaca-se por pelo menos duas características: possui sólida fundamentação teórica e 

pode alcançar alto desempenho em aplicações práticas. A teoria de aprendizagem pode 

identificar precisamente os fatores que devem ser considerados para a aprendizagem ser bem 

sucedida e construir modelos que são bastante complexos. 

O treinamento de SVM envolve a otimização de uma função quadrática convexa, que é um 

problema de Otimização Matemática. SVM envolve poucos parâmetros livres que precisam 

Estrutura de 

Haralick 
MrMr SVM 
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ser ajustados pelo usuário e não há uma dependência, pelos menos de uma forma explícita, 

na dimensão do espaço de entrada do problema, o que sugere que SVM pode ser útil em 

problemas com um grande número de entradas. Outro destaque é que a arquitetura de SVM 

não é encontrada por experimentação. Portanto, é importante conhecer essas duas teorias: 

Teoria de Aprendizagem Estatística e Teoria de Otimização Matemática, que são 

fundamentais ao entendimento de SVM. Após o processo de aplicação da parte da 

metodologia: Escolha das imagens, definição da estrutura de Haralick e das aplicações das 

técnicas de SVM, pôde obter bons resultados em um banco de dados com 300 imagens com 

diagnostico de câncer de mamas.Com os primeiros testes feitos, podemos chegar aos 

seguintes resultados: 

Sensibilidade: falso negativo (doença não detectada pelo exames) =  83.7952; 

Especificidade: falso positivo (doença detectada porem não existe no paciente) = 1.8535; 

Aucuracia (quantidade de acertos) = 79.5076. 

De acordo com os resultados obtidos, temos como conclusão de que a primeira parte de 

nosso objetivo foi concluída com êxito. Além da parte experimental discutida também 

procurou apresentar a teoria que formaliza SVM. É importante ressaltar que a teoria 

fundamental para a compreensão de SVM envolve duas áreas de pesquisa, Teoria da 

Aprendizagem Estatística e Otimização Matemática, as quais não são geralmente parte dos 

currículos de Engenheiros da Computação. Portanto, procurou-se apresentar SVM utilizando 

umalinguagem mais didática e acessível. 

 

Palavras-chave: Câncer. Mamografias. Haralick. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE CICATRIZANTE CUTÂNEA DA ACEROLA 
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Malpighia emarginata L. é uma espécie pertencente à família Malpighiaceae, oriunda de 

regiões do Mar das Antilhas ao norte da América do Sul e da América Central, vulgarmente 

conhecida por acerola (SOARES, 2003). Nos últimos anos, este fruto despertou profundo 

interesse pelo elevado teor de vitamina C, com variações de 695 a 4.827 mg/ 100 g 

(FRANÇA, 2003), além de compostos bioativos como carotenoides e antocianinas, que se 

destacam como antioxidantes, elevando esse fruto ao campo dos alimentos funcionais 

(AQUINO, 2011). Este teve por objetivo avaliar a sua capacidade cicatrizante extratos dos 

frutos de Malpighia emarginata DC (acerola). Para tanto, foi avaliado o processo de irritação 

dérmica a partir da aplicação tópica da pomada em coelhos e posteriormente foi realizado a 

avaliação microscópica do processo cicatricial em camundongos, a partir de análises 

histológicas. A pomada foi elaborada. As formulações tópicas foram elaboradas com o 

extrato etanólico de Malpighia emarginata utilizando-se como veículo o creme Lanette®. 

Nos testes de irritação dérmica foram utilizadas formulações com 10, 20 e 30 mg/g de cada 

extrato obtidos dos frutos de Malpighia emarginata DC. O teste de irritação dérmica 

primária foi realizado em 3 coelhos que tiveram sua região dorsal dividida em quatro 

diferentes áreas, onde a área 1 recebeu o controle (base da pomada sem o extrato) e as áreas 

2, 3 e 4 receberam pomada contendo extrato em seguida foi observado a presença ou não de 

eritema ou lesão, por um período de 10 dias consecutivos, com frequência diária e 

observação da integridade da pele dos animais a cada 24 e 72 horas após a última aplicação 

(ANVISA, 2003). A graduação das lesões foi medida de acordo com a escala de Draize. Não 

foi observado nos animais a presença de eritema ou edema, fato que permitiu a realização 

do experimento com as concentrações determinadas. Na avaliação da atividade cicatrizante 

da Malpighia emarginata DC foram utilizados 24 ratos, que passaram por procedimento 

cirúrgico para realização de uma lesão utilizando-se um punch metálico com 0.6cm2 de 

diâmetro. As aplicações serão feitas em um intervalo de 12 horas. Os camundongos foram 

eutanasiados nos intervalos de 3, 7, 14 e 21 dias de tratamento. As lesões cirúrgicas foram 

dissecadas submetidas a coloração pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina e Picrosirius Red. 

Para a avaliação da cicatrização, foi utilizada a análise de variância (ANOVA) e as variáveis 

histológicas foi analisado pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney pelo teste de 

Kruskal-Wallis. A análise histológica foi observado a presença de ulceração, pouca 

reepitelização e reação inflamatória na grande maioria dos animais, mesmo com 21 dias de 

tratamento, concluindo assim que os animais utilizados no projeto que os animais utilizados 

no projeto já apresentavam algum tipo de contaminação antes da realização do experimento. 
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Figura 1: A. Animal com região dorsal dividida em quatro diferentes áreas de 2,5 cm2
; B.A 

área 1 receberá o controle (base da pomada sem o extrato) e as áreas 2, 3 e 4 receberam 

pomada de 10, 20 e 30 mg/g de extrato de Malpighia emarginata DC; C. Região dorsal 

recobertas com gaze estéril e fixadas com esparadrapo aos pelos do animal. 

 

Todos os animais utilizados no teste de irritação dérmica apresentavam-se saudáveis e ativos. 

Após a primeira aplicação o patch oclusivo foi retirado cerca de quatro horas do início do 

teste, não foram observadas nos animais áreas de eritema ou edema. Não houve sinais de 

toxidade grave, efeitos farmacológicos adversos ou comportamento anormal nos animais 

utilizados.  

Figura 2. Animal com lesão cirúrgica. 

 

A avaliação da atividade cicatrizante foi realizada em 24 camundongos, que passaram por 

procedimento cirúrgico e foram tratados com a pomada de Malpighia emarginata, sendo 

divididos em quatro grupos: Grupo 1(controle), Grupo2 (concentração 10%), Grupo 3 

(concentração 20%), e Grupo 4 (concentração 30%). O período de tratamento foi de 21 dias, 

no qual os animais eram medidos com um paquímetros digital, fotografados e a pomada 

aplicada a cada 12 horas durante todo o experimento. Os animais foram eutanásiados nos 

dias 3, 7, 14 e 21 de tratamento e as lesões cirúrgicas foram dissecadas, com uma margem 

de pele íntegra ao redor, posteriormente submetidos à processamento histológico, com 

posterior coloração pelas técnicas de Hematoxilina-Eosina, para análise morfológica dos 

tecidos; e Picrosirius Red, para análise da produção do colágeno da matriz extracelular. Na 

análise histológica dos animais no terceiro dia de necropsia se observou reação inflamatória 

intensa, não apresentaram reepitelização ou colagenização, tanto o grupo tratado e grupo 

controle. Nos animais com sete dias de tratamento foi observado início do processo de 

reepitelização em apenas dois animais, sendo um pertencente ao grupo controle e o outro do 

Grupo 3(concentração 30%). No décimo quarto dia de tratamento foi observado que os 

animais ainda apresentavam baixa reepitelização, alguns apresentavam reação inflamatória 

A B C 
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e ulceração. Na analise histopatológica dos animais tratados por vinte e um dias observou-

se que a maioria dos animais apresentavam ainda processo inflamatório, ulceração. 

Concluímos que a persistência do processo inflamatório dos animais foi devido a uma 

contaminação adquirida antes da realização do experimento e portanto não permitiu a 

avaliação confiável da capacidade cicatrizante do extrato de Malpighia emarginata DC. 

Figura3: A. animal do grupo 1 com 14 dias de tratamento, não ocorreu o fechamento da 

lesão; B. animal do grupo 3 observamos reepitelização (seta preta) e colagenização (seta 

vermelha); Coloração HE, aumento 50x. 

 

A presença de infiltrado eosinofílico na análise histológica reforça a hipótese de inflamação 

induzida por ficção parasitaria, uma vez que ele é característico no combate de parasitose. 

Nas reações alérgicas localizadas, a degranulação dos mastócitos e a ativação das células 

TH2, causam o acúmulo de eosinófilos ativados no local. Sua presença é característica da 

inflamação alérgica crônica (PARHAM, 2011), necessária a repetição do experimento, pois 

os dados obtidos não permitiram a avaliação correta da capacidade cicatrizante da  Malpighia 

emarginata. 

 

Palavras-chave: cicatrização, Malpighia emarginata DC, ácido ascórbico. 
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Os processos de congelação e descongelação trazem efeitos deletérios ao espermatozóide 

devido à formação de espécies reativas de oxigênio e ao grande estresse celular advindo da 

criopreservação que impõe aos espermatozoides condições extremamente desfavoráveis à 

manutenção de sua viabilidade, diminuindo sua taxa de motilidade e vigor, influenciando 

assim na sua morfologia (PURDY, 2006). Sendo assim pesquisas estão avaliando a 

suplementação de antioxidante, na tentativa de diminuir os efeitos noviços desses ROS no 

sêmen durante a congelação e descongelação (BILODEAU et al., 2001).Desta forma, a 

pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da vitamina C glutationa reduzida sobre o sêmen 

criopreservado de bovinos, Bos taurus indicus, da raça Nelore. A coleta de sêmen foi 

realizada em nove touros através do eletroejaculador para posterior análise. Cada ejaculado 

foi dividido em quatros frações iguais, correspondente a cada tratamento (Grupo controle; 

Grupo vitamina C na concentração de 2,5 mM/mL; Grupo Glutationa na concentração de 

2,5 mM/mL e associado, com ambos antioxidantes na concentração de 1,25 mM/mL/cada). 

Após a diluição do sêmen o mesmo foi criopreservado utilizando equipamento 

automatizado. Os animais foram avaliados quanto a biometria testicular e o sêmen quanto à 

motilidade e vigor espermático antes e após a criopreservação e testes complementares. Os 

parâmetros físicos do sêmen antes da criopreservação tais como volume, morfologia 

espermática, turbilhonamento, motilidade, vigor e concentração espermática, estão 

discriminados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Médias e desvios padrão para a análise seminal quanto ao volume, morfologia 

espermática, turbilhonamento, motilidade e vigor espermático, e concentração de sptz/mL.  

Parâmetros Médias 

Volume (mL) 

Defeitos maiores (%) 

Defeitos menores (%) 

7,4 ± 2,9 

4,4 ± 3,0 

4,0 ± 3,2 

Turbilhonamento (0-5) 3,3 ± 0,5 

Motilidade espermática (%) 81,1 ± 3,3 

Vigor espermático (0-5) 3,0 ± 0,0 

Concentração espermática (x106) 429,5 ± 164,3 

 

Quanto à motilidade (Figura 1) e vigor espermático (Tabela 2) analisados pós descongelação, 

o grupo associado melhorou (P<0,05) a motilidade espermática, entretanto essa melhoria 

não foi observada (P>0,05) para vigor espermático.  
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Figura 1. Médias e desvios padrão da motilidade espermática pós-descongelação dos 

animais experimentais. Letras distintas demonstram diferença estatística pelo teste Exato de 

Fisher.  

Tabela 2. Médias e desvios padrão do vigor espermático pós-descongelação do sêmen. 

TRATAMENTOS MÉDIAS 

Controle 2,1 ± 0,3 

Vitamina C 2,1 ± 0,3 

Glutationa reduzida 2,1 ± 0,3 

Associação 2,1 ± 0,3 

Não observou diferença estatística entre os tratamentos (P>0,05) quanto ao percentual de 

células vivas (Teste Eosina-Nigrosina) e à motilidade avaliada quanto ao tempo (Teste de 

Termorresistência Rápido), conforme Figuar 2 e Tabela 3. 

 

Figura 2.  Média e erro padrão para percentual de células vivas, avaliadas pelo teste de 

Eosina – Nigrosina, de touros experimentados. Avaliados pelo teste de Friedman.  
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Tabela 3.Média e desvio padrão para avaliação da motilidade espermática, tempo a tempo, 

para os animais experimentados segundo cada tratamento.  

 10’ 20’ 30’ 

Controle 36,6 ± 10,3 24,4 ± 8,1 2,2 ± 4,4 

Vitamina c 43,3 ± 7,9 30,0 ± 10,0 8,8 ± 12,6 

Glutationa  42,7 ± 8,3 31,6 ± 15,8 6,6 ± 8,6 

Associação 40,5 ± 9,1 30,0 ± 11,1 13,3 ± 12,2 

Desta forma, é possível concluir que a associação da vitamina C e glutationa reduzida 

favoreceu a motilidade espermática pós descongelação, porém através dos testes realizados 

não apresentou efeito preventivo ou reparador quanto aos danos estruturais sofridos pelas 

membranas plasmáticas. 

Palavras-chave: criopreservação de sêmen, mobilidade espermática e estresse oxidativo. 
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Nos últimos anos, tem se observado um crescimento no número de casos dos mais diversos 

tipos de neoplasias e, por conta de terem um longo período de latência, é comum que haja 

um diagnóstico tardio, o que dificulta o tratamento. O uso da quimioterapia, radioterapia e 

procedimentos cirúrgicos são medidas terapêuticas eficazes em alguns casos, no entanto há 

a possibilidade da ocorrência de efeitos colaterais e recidiva. Desta forma, há um interesse 

crescente dos grupos de pesquisa em descobrir um tratamento eficaz para as neoplasias, e a 

fitoterapia aponta como uma alternativa promissora para esses estudos. A andiroba (Carapa 

guianensis) é uma planta presente na região amazônica brasileira e o óleo extraído das suas 

sementes tem despertado grande interesse por parte das indústrias farmacêutica e cosmética. 

Segundo Inoue et al. (2015), além da ação anti-inflamatória, analgésica, antialérgica e 

antifúngica, o óleo de C. guianensis apresenta também ação antitumoral. O tumor de Erlich 

é uma neoplasia bastante utilizada em estudos na área de oncologia, principalmente devido 

ao seu curto período de implantação e pela quantificação de células previamente estabelecida 

por protocolos de inoculação. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a 

capacidade antitumoral do óleo de C. guianensis no tratamento de camundongos com tumor 

ascítico de Ehrlich. Foram utilizados 40 camundongos, fêmeas, da linhagem Swiss webster, 

com idade aproximada de 60 dias  divididos em 4 grupos, sendo um grupo para o controle e 

3 grupos para o tratamento com o óleo da andiroba com uma dose diferente para cada grupo 

(baixa, média e alta). O Tumor de Ehrlich foi inoculado nos camundongos 

intraperitonealmente (ip) com 0,2 ml de uma suspensão de células tumorais contendo 5x106 

células/m, provenientes da cavidade peritoneal de camundongos doadores. Durante 10 dias, 

realizou-se o ensaio terapêutico para os grupos controle e tratados. Após esses 10 dias, os 

animais foram eutanasiados e aferiu-se a circunferência abdominal, coletou-se baço, fígado 

e rim para a análise histopatológica, células da medula óssea e macerado do baço. As figuras 

1, 2 e 3 a seguir ilustram s resultados de circunferência abdominal, células de medula e baço. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

626 

 

 

 
Figuras 1, 2 e 3. Circunferência abdominal do grupo de animais tratados, contagem de 

células da medula e do baço do grupo de animais tratados, respectivamente. Não houve 

diferença significativa entre os grupos em todos os parâmetros avaliados. 
 

O desenvolvimento do tumor ascítico de Ehrlich é acompanhado de imunossupressão e 

alterações severas no sistema imunohematopoético do hospedeiro (Bincoletto et al. 2005). 

Apesar de não haver diferença estatística significativa entre os grupos, nota-se que os 

animais tratados com óleo de C. guianesis apresentaram valores menores no número de 

células da medula e baço do que o controle, indicando que o óleo pode acelerar o crescimento 

tumoral. As figuras abaixo demonstram alterações histopatológicas fígado, baço e rim. 
 

 
Figura 4. Alterações histológicas em fígado de camundongos do grupo controle e tratados 

com diferentes concentrações do óleo de C. guianensis. HE. 
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Figura 5. Alterações histológicas em baço de camundongos do grupo controle e tratados 

com diferentes concentrações do óleo de C. guianensis. HE. 

 

Figura 6. Alterações histológicas em rim de camundongos do grupo controle e tratados com 

diferentes concentrações do óleo de C. guianensis. HE. 

 

 

A presença de infiltrado inflamatório em todos os órgãos, aderência de células neoplásicas 

na cápsula de baço e rim e glomerulonefrite são considerados normais segundo a literatura 

e são insuficientes para avaliar se houve atividade antitumoral de C. guianensis uma vez que 

as alterações estão presentes tanto no grupo controle, quanto nos 3 grupos tratados com o 

óleo da andiroba. 

 

Palavras-chave: Neoplasias; Andiroba; Capacidade-antitumoral. 
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A quimioterapia e a radioterapia são os tratamentos de primeira escolha para neoplasias 

malignas, esses protocolos não são seletivos apenas para as células neoplásica, mas agem 

também diminuindo a resposta imunológica e a mielossupressão. Deste modo a busca por 

novos anti-neoplásicos oriundos da fitoterapia vem aumentando.  O noni tem sido utilizado 

no tratamento de várias doenças, tais como: artrites, hipertensão arterial, úlceras gástricas, 

diabetes e câncer (WANG et al., 2002), e estudos comprovam a sua eficácia no tratamento 

da dor e dos processos inflamatórios (BASAR et al., 2010). Dela têm sido isoladas várias 

substâncias, tais como antraquinonas, bioflavonoides, terpenos, xeronina, escopoletina e 

damnacantal. Esta última substância inibidora de células K-ras-NRK, que são células 

precursoras de tumores (LEVAND & LARSON, 1979; HIRAMATSU et al, 1993). O  tumor 

de Ehrlich foi introduzido por Ehrlich em 1986 e descrito em 1906 como um carcinoma 

mamário de camundongos fêmeas. Inicialmente, o tumor foi desenvolvido 

experimentalmente sob a forma sólida, sendo transplantado em animais da mesma espécie. 

Somente em 1932, com Loewenthal & Jahn, é que surgiu a forma ascítica, ou seja, aquela 

desenvolvida no peritônio de animais inoculados com células tumorais. A indução 

experimental dessa neoplasia em camundongos é feita por intermédio do transplante das 

células tumorais retiradas de um animal já com a neoplasia desenvolvida. Para a realização 

dos experimentos foram utilizados camundongos fêmeos swiss com idade aproximada de 6 

a 8 semanas, fornecidos pelo Biotério Central da Universidade Estadual do Maranhão. Os 

animais foram mantidos em caixas de polipropileno, forradas com xilana estéril e tampadas 

com grades inoxidável, em sala climatizada com temperatura constante de 26 ± 20°C, com 

ciclos de claro-escuro de 12 h. Ração e água estéreis foram fornecidas aos animais ad 

libitum. Foram utilizados 40 animais da linhagem Swiss, fêmeas, divididos em 4 grupos, 

sendo um grupo para o controle e 3 grupos para o tratamento com a droga vegetal do noni 

com uma dose diferente para cada grupo (baixa, média e alta). A divisão foi feita de acordo 

com o peso de cada animal, sendo 10 animais por grupo. Cada categoria foi subdividida em 

2 grupos de 5 animais, um denominado “tratado” e outro “sobrevida”. Os camundongos 

foram pesados e distribuídos de forma que a média do peso dos animais ficasse uniforme 

para todos os grupos. Os resultados maiores são evidenciados na Figura 1, 2 e 3 que 

demonstraram que o grupo de animais que receberam a dose intermediaria do extrato da 

droga vegetal de M.citrifolia apresentou uma menor média da circunferência abdominal e 

um maior numero de células no linfonodo, baço e medula óssea.  
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Figura 1, 2 e 3 – Circunferência abdominal do grupo de animais tratados, contagem de 

células da medula e do baço do grupo de animais tratados, respectivamente. Todos 

apontando resultados melhores para o grupo tratado com a dose intermediaria do droga 

vegetal 

 

Esses resultadas mostram que a droga vegetal não causa uma mielossupreção e ainda 

estimulou a resposta imunológia nos linfonodos dos animais tratados com a dose 

intermediária.  Esse aumento no número de células dos animais portadores do TAE 

corroboram evidências da literatura, que consideram que o aumento na função imunológica 

do hospedeiro, como uma das principais consequências do crescimento ou diminuição 

tumoral. A droga vegetal a base de M.citrifolia também na concentração intermediária levou 

a uma sobrevida dos animais inoculados com Tumor de Ehrlich (dados não publicados). A 

droga vegetal M.citrifolia na concentração intermediária levou a uma diminuição da 

circunferência abdominal dos camundongos inoculados com Tumor de Ehrlich Ascítico e 

aumentou a capacidade de proliferação das células dos linfonodos, da medula óssea e a 

sobrevida dos camundongos. 

 

 

Palavras-chave: Noni, Fitoterápico. Carcinoma. 
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O crescimento indiscriminado da população de cães, com todas suas implicações sanitárias, 

sociais e humanitárias, são extremamente preocupantes. A ováriosalpingohisterectomia 

(OSH), retirada de ovários e útero, e a orquiectomia, retirada dos testículos e epidídimos são 

os métodos de eleição para o controle da reprodução de cães e gatos (OLSON e JOHNSON, 

1993). A principal vantagem do método cirúrgico de esterilização é o fato de ser realizado 

em um único procedimento, causando a perda irreversível da capacidade reprodutiva 

(MAHLOW, 1996). Devido a isso, há alterações nos animais, principalmente relacionadas a 

taxas dos hormônios sexuais, que podem levar o animal a desenvolver ou não patologias, 

além de ocasionar mudanças comportamentais e nutricionais. Quando ocorre uma depleção 

destes hormônios, após esterilização, o metabolismo diminui, a atividade do animal cai, a 

sensação de saciedade passa ter um limiar elevado e, portanto mais difícil de ser atingido 

(NIELSON, ECKSTEIN e HART., 1997). Apesar da influência dos hormônios sexuais no 

aparecimento da componente agressividade ser ainda controversa, a castração é 

normalmente recomendada em alguns países para evitar a reprodução e também para 

prevenir os problemas comportamentais (PODBERSCEK & SERPELL,1996).  É de grande 

importância a análise dos hormônios comportamento e nutrição dos animais submetidos à 

castração, expondo suas implicações e proporcionando um suporte científico/prático ao 

Médico Veterinário e ao proprietário na tomada de decisão sobre qual o melhor 

procedimento e quais opções utilizar, já que no mercado existem métodos contraceptivos 

hormonais, castração química e cirúrgica. Este trabalho objetivou avaliar as alterações 

hormonais (estrógeno, progesterona, e testosterona) em cães submetidos a castração  no 

município de São Luís (MA), relacionando com fatores como a idade,  nutrição, 

comportamento , e o surgimento de patologias que podem ser evitadas ou não com tal 

procedimento. Para tanto foram selecionados 10 cães (5 machos e 5 fêmeas) com diferentes 

idades, que passaram por avaliação clínica antes da castração, e coleta de material para 

exame laboratorial (hemograma completo, dosagens hormonal progesterona, estrógeno, 

testosterona e taxa glicêmica),  além da aplicação de um questionário investigativo por meio 

de entrevista pessoal para coleta de dados relacionados ao animal (idade,sexo,etc) 

comportamento, hábitos e manejo nutricional, visando a obtenção dos dados necessários para 

realização da pesquisa. Nas fêmeas foram realizada a técnica de ováriosalpingohisterectomia 

e nos machos a técnica de orquiectomia, no Hospital Universitário da Universidade Estadual 

do Maranhão. Após 15 e 90 dias da castração foram realizadas novas coletas de material 

laboratorial, 5mL de sangue foram coletados da veia (cefálica ou jugular) dos cães, essa 

amostra foi centrifugada a 6000 rotações por minuto e foi extraído o soro sanguíneo para a 

realização dos exames de taxas hormonais e glicêmica, a testosterona e progesterona foi 
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verificada pelo método de radioimunoensaio, o estrógeno pelo método de 

eletroquimioluminescencia, a glicemia pelo método  clorimétrico e o questionário 

investigativo reaplicado em conversa com os tutores durante as coletas, detectando assim as 

principais alterações ocorridas neste período e determinando as implicações no organismo 

dos canídeos após a castração, relacionando esses dados com a probabilidade do 

aparecimento de doenças e alterações no comportamento. Os dados foram analisados pelo 

teste de Tukey. A análise comparativa entre as coleta antes e pós castração (15 e 90 dias) 

dos caninos machos e fêmeas não demonstraram alterações relevantes nas taxas de estrógeno 

e progesterona (tabela 1,2), nas fêmeas a testosterona não se modificou apresentando valores 

inferiores à 0,35ng/dL (tabela 3), já nos machos ouve um decréscimos acentuado na taxa de 

testosterona (tabela 3), podendo relacionar então o uso da castração para evitar a gênese da 

hiperplasia e câncer de próstata. Quanto às alterações comportamentais, de acordo com o 

questionário investigativo, nas fêmeas as alterações limitaram-se apenas ao aumento de 

apetite, já nos machos detectamos maiores mudanças, os animais ficaram mais dóceis e 

calmos, pararam de demarcar território e diminuíram a libido sexual. Como os animais 

amostrados estavam em diferentes fases de vida podemos inferir que a mudança 

comportamental está mais relacionada com o tipo de hábito pessoal de cada um, do que com 

a idade ou experiência de vida. Podemos relacionar também que as mudanças 

comportamentais nos machos tiveram relação direta com a queda brusca de testosterona em 

100% dos animais amostrados, além do aumento de peso nos cães podendo estar relacionada 

com a diminuição da atividade metabólica. As taxas glicêmicas dos animais mantiveram-se 

na média, e as alterações observadas estão relacionadas ao manuseio do animal pelo 

proprietário na questão do jejum para as coletas. Inferimos assim que a castração apresenta-

se como um método eficaz no controle populacional de cães, e que em um curto período de 

tempo as taxas hormonais de testosterona nos machos decrescem e minimizam os riscos de 

aparecimento de diversas patologias hormônios-dependentes, além de evitar 

comportamentos indesejáveis, como mímica de acasalamento, demarcação de território, 

agressividade motivada por excitação, competição por cadelas nos machos. Já nas fêmeas as 

alterações hormonais nesse período de tempo não foram relevantes, havendo poucas 

mudanças comportamentais, limitando-se apenas a diminuição de saciedade acarretando 

ganho de peso. 

 

Tabela 1. Comparativo dos valores de ESTROGENO (pg/mL) de cães (Canis familiares) 

machos e fêmeas, antes e após (15 e 90 dias) cirurgias eletivas de esterilização. 

VARIÁVEL SEXO 

TEMPOS 

ANTES DA 

CIRURGIA 

15 DIAS APÓS 

A CIRURGIA 

90 DIAS APÓS 

A CIRURGIA 

ESTROGENO 

 

FÊMEA 
22,2 ± 3,7 Aa 18,40 ± 18 Aa 23,5 ± 14,93 Aa 

 

MACHO 
19,8 ± 12,40Aa 16,6 ± 17,92Aa 14,20 ± 8,87Aa 

* Médias ± Desvios padrões seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na 

linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a p>0,05. Teste de Normalidade de Cramer 

von-mises: W=8,12; p=0,96 

 

 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

633 

 

Tabela 2. Comparativo dos valores de PROGESTERONA (ng/mL) de cães (Canis 

familiares) machos e fêmeas, antes e após (15 e 90 dias) cirurgias eletivas de esterilização. 

VARIÁVEL SEXO 

TEMPOS 

ANTES DA 

CIRURGIA 

15 DIAS APÓS 

A CIRURGIA 

90 DIAS 

APÓS A 

CIRURGIA 

PROGESTERONA 

 

FÊMEA 
13,31 ± 16,73 Aa 1,26 ± 1,57 Aa 0,45 ± 0,28Aa 

 

MACHO 
0,14 ± 0,05 Ba 0,59 ± 0,99 Aa 0,64 ± 0,97 Aa 

* Médias ± Desvios padrões seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na 

linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a p>0,05. Teste de Normalidade de Cramer 

von-mises: W=1,12; p=0,90 

 

 

Tabela 3. Comparativo dos valores de TESTOSTERONA (ng/dL) de cães (Canis 

familiares) machos e fêmeas, antes e após (15 e 90 dias) cirurgias eletivas de esterilização. 

VARIÁVEL SEXO 

TEMPOS 

ANTES DA 

CIRURGIA 

15 DIAS APÓS 

A CIRURGIA 

90 DIAS 

APÓS A 

CIRURGIA 

TESTOSTERONA 

 

FÊMEA 
0,35 ± 0 Ba 0,35 ± 0 Aa 0,35 ± 0 Aa 

 

MACHO 
200,6 ± 73,15 Aa 3,08 ± 6,10 Ab 1,39 ± 2,33 Ab 

* Médias ± Desvios padrões seguidas de letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas 

na linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a p>0,05. Teste de Normalidade de 

Cramer von-mises: W=3,16; p=0,56.    

 

Palavras-chaves: Castração, Comportamento, Nutrição 
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Durante os primeiros estágios de desenvolvimento, a necessidade de produzir anticorpos nos 

primeiros dias de vida é essencial para o sistema imune dos animais. A imunidade transferida 

pela mãe ao filhote é chamada de imunidade passiva e constitui-se na transferência de 

imunoglobulinas para o animal (Tizard,2002). Nos ruminantes, esses anticorpos são 

transmitidos a partir do colostro, já que o tipo de barreira placentária (sindesmocorial) 

impede que o animal seja imunizado ainda enquanto no ventre da mãe (SANTOS, 1989). A 

determinação dos teores séricos de imunoglobulinas dos ruminantes domésticos, 

(FAGLIARI et al., 2007, FEITOSA et al., 2001), tem sido utilizada com a finalidade de 

monitorar a imunidade adquirida pela ingestão de colostro, visto que a falha na transferência 

de imunidade passiva está diretamente relacionada com maiores índices de mortalidade. O 

objetivo foi determinar a flutuação dos níveis séricos de anticorpos em cabras nos períodos 

pré-parto. Foram amostrados 8 animais em período gestacional oriundos do município de 

São José de Ribamar-MA que permaneceram no Aprisco Científico para grandes e pequenos 

ruminantes localizado na Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Sendo realizada a 

coleta de sangue em tais animais a fim de observar a flutuação sérica de imunoglobulinas e 

proteínas totais no período pós-parto. Os níveis de proteínas totais séricas (PT) das cabras, 

nas diferentes épocas em relação ao dia do parto são representados e ilustrado no gráfico da 

Figura 1. As concentrações de PT diferiram aos 10 dias antes do parto. Kaneco (1997), 

observou concentrações médias de 6,4 a 7,0 g/dL, os valores de ptoteína total das cabras do 

período pré-parto obtiveram uma média de com média com 6,34 ± 0,73 g/dL, estes valores 

encontraram-se dentro dos limites considerados fisiológicos para a espécie caprina. 

 

 
Figura 1- Comportamento da flutuação de proteína total sérica (g/dl) nas cabras ao longo do 

período experimental. 
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A manutenção das concentrações séricas de proteína total e imunoglobulinas no período pré-

parto indica que a mobilização desses componentes séricos para a glândula mamária ocorre 

em concentrações que permitem ao animal manter os valores séricos sem variações 

significativas, embora sejam animais especializados em produção de leite. As concentrações 

de imunoglobulinas séricas nas cabras determinadas como unidas ZST estão apresentadas 

no gráfico da Figura 2, os valores de imunoglobulinas séricas nesses animais em unidades 

ZST, encontraram-se dentro dos limites considerados fisiológicos para a espécie caprina. 

 

 

Figura 2 – Comportamento da flutuação de imunoglobulinas sérica (unidade ZST) nas 

cabras ao longo do período experimental. 

 

Baracat et al. (1997), observaram que a condição de alta concentração inicial de 

imunoglobulina, associada à presença de colostro na dieta, mostra ser uma prática eficaz na 

proteção local contra patógenos que causam diarreia. O manejo inadequado de colostro para 

o animal recém-nascido aumenta o risco de doenças e, consequentemente, de perdas 

perinatais. Em bovinos de leite, provavelmente em função da especialização, já foi mostrado 

que a migração de imunoglobulinas séricas para a glândula mamária, durante a formação do 

colostro, determina uma queda de concentração desta proteína na corrente sangüínea, nas 

últimas semanas pré-parto (LARSON & KENDALL, 1957; LARSON & HAYS, 1958; 

DIXON et al., 1961). Por outro lado, no trabalho realizado com vacas Nelore, por 

MACHADO NETO & d'ARCE (1979), este decréscimo na concentração de 

imunoglobulinas séricas não foi verificado. Os autores sugerem que este fato pode estar 

relacionado com característica de baixa produção de leite desta raça, que consequentemente 

estaria associada a uma menor atividade secretora da glândula mamária, demandando uma 

mobilização menor de anticorpos séricos para secreção lácteas. 

 

 

 

Palavras-chave: Imunidade, Transferência, Cabras pré-parto.  
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A presença de células endócrinas no sistema digestório foram descritas inicialmente por  

HEIDENHAIN (1870), porém FEYTER (1938) foi o primeiro pesquisador a reconhecer o 

intestino e o pâncreas como os principais órgãos onde se localizam as células do sistema 

endócrino, o qual ele denominou de sistema endócrino difuso. Esse sistema foi assim, 

denominado porque as células não constituem um órgão específico, e se encontram dispersas 

por vários órgãos, dentre eles, órgãos do sistema nervoso, digestório, respiratório e 

urogenital. Células endócrinas do tipo argirófilas e argentafins foram identificadas no 

epitélio de revestimento da mucosa da traquéia de K. scorpioides. As células que atingem a 

luz do órgão com seus processos citoplasmáticos denominados “tipo aberto”, e as de 

localização próxima à membrana basal “tipo fechado” (PEREIRA, 2000). Sendo assim, com 

a finalidade de preencher a lacuna proporcionada pela escassez de dados biológicos e 

morfológicos sobre muçuã, objetivou-se com a presente pesquisa identificar, mediante a 

utilização de imunohistoquímica o hormônio serotonina na traquéia dessa espécie de réptil.   

O objetivo do presente trabalho foi identificar serotonina em células endócrinas da traquéia 

do muçuã Kinosternon scorpioides (Kinosternidae). Na presente pesquisa foram utilizados 

fragmentos de traquéia de 06 exemplares adultos (três machos e três fêmeas) de K. 

scorpioides incluídos em blocos com parafina. O material utilizado é decorrente de outros 

projetos de pesquisa desenvolvidos por Pereira (2000), sob licença do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

(IBAMA/MA), processo No 001860/97- 44 licença No 001 e processo No 

02012.0011860/97- 44, licença No 003/98. Cortes semi-seriados de quatro μm de espessura 

foram obtidos em micrótomo rotativo, distendidos em banho-maria histológico, e fixados 

em lâminas histológicas previamente tratadas. Do segmento do intestino grosso foram 

preparadas cerca de 10 lâminas contendo pelo menos dois cortes em cada uma, a fim de 

serem submetidas à técnica de coloração. Os cortes dos segmentos da traquéia foram 

submetidos à técnica da Estreptoavidina peroxidase para detecção de antígenos de serotonina 

presente no epitélio de revestimento. Na sequência, as lâminas, contendo os cortes de tecidos 

parafinados, foram desparafinados em xilol por 20 minutos, hidratados em soluções 

decrescentes de alcoóis e submetidos a um banho em PBS. Posteriormente, fez-se o bloqueio 

da peroxidase endógena adicionando-se ao banho de PBS o peróxido de hidrogênio por 30 

minutos à temperatura ambiente. As lâminas foram, então, cobertas com solução de bloqueio 

de sítios de ligações inespecíficas e incubadas em câmara úmida por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Logo após, o anticorpo primário foi adicionado em quantidade 

suficiente para recobrir os fragmentos, sendo as lâminas incubadas por 18 a 24 horas em 

câmara úmida a 4ºC. A seguir, foi adicionado o anticorpo secundário biotinilado e as lâminas 

foram novamente incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. 
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Adicionou-se, então, o complexo estreptoavidina peroxidase seguido de incubação por 30 

minutos em câmara úmida à temperatura ambiente. A reação foi revelada utilizando-se 

solução de Diaminobenzidina (DAB) a 0,024% em PBS acrescida de solução de peróxido 

de hidrogênio 40 volumes a 0,16% em PBS, por cinco minutos à temperatura ambiente. 

Posteriormente, foi feita a lavagem das lâminas em água corrente e contra-coloração com 

Hematoxilina de Harris. As lâminas foram então desidratadas em alcoóis crescentes, 

diafanizadas em xilol, e montadas com bálsamo sintético. Células imunorreativas à 

serotonina foram identificadas no epitélio de revestimento da traquéia do K. scorpioides. 

Tais células endócrinas foram classificadas como do “tipo aberto” e “tipo fechado”, 

conforme a proximidade com a luz do órgão (Figura1). As células endócrinas observadas no 

tubo digestivo de K. scorpioides assemelharam-se à descrição realizada por SANTOS & 

ZUCOLOTO (1996), e são classificadas em grupos de células argirófilas e células 

argentafins isso de acordo com o poder de reter sais de prata (NIKONOV & KHOMERIKI, 

1977; POLAK et al., 1993; PEREIRA, 2000). São poucas as pesquisas que relatam a 

presença de células imunorreativas à serotonina na mucosa da traquéia de répteis, no Caiman 

latirostris (YAMADA et al., 1987), no Testudo graeca, Mauremys caspica e Lacerta lepida 

(PEREZ-TOMAS et al., 1989); em Egernia kingii (ARENA et al., 1990). A análise dos 

resultados do presente trabalho permitiu concluir que: Confirmou-se a presença de células 

imunorreativas à serotonina na traquéia do muçuã, e que as células imunorreativas à 

serotonina são restritas ao epitélio de revestimento da mucosa da traquéia.  

 

 
 

Figura 1. Células imunorreativas à 

serotonina (seta) no epitélio de 

revestimento da traquéia de 

K.scorpioides, estreptoavidina-

peroxidase;(Barra = 20 µm). 

Figura 2. Fotomicrografia com células  

imunorreativas à serotonina (seta) no epitélio de 

revestimento da traqueia de K. scorpioides, 

estreptoavidina-peroxidase; (Barra = 20 µm). 

 

Palavras-chave: Imunohistoquímica; Serotonina; Traquéia.   
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A Língua Azul (LA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, transmitida por vetores 

hematófagos do gênero Culicoides (VERWOERD; ERASMUS, 2004; ALFIERI et al., 2007; 

MACLACHLAN et al., 2009, ANTONIASSI, 2010)  que afeta os ruminantes domésticos e 

selvagens. Ocorre predominantemente em áreas tropicais e subtropicais, além de fatores 

climáticos que favorecem a multiplicação e manutenção dos vetores. O vírus da língua azul 

(BTV) é um vírus não envelopado, icosaédrico e pertencente ao gênero Orbivírus, um dos 

seis gêneros da família Reoviridae. De acordo com a Organização Mundial de Saúde Animal 

(OIE), a língua azul é classificada como doença de notificação obrigatória, cujo impacto 

econômico decorre não apenas de perdas reprodutivas, como também restrições comerciais 

por parte dos países importadores (OIE, 2008). Objetivou-se no seguinte trabalho identificar 

e estimar a frequência de anticorpos contra o vírus da língua azul em rebanhos ovinos na 

regional de Chapadinha, Maranhão, bem como também georreferenciar possíveis focos da 

enfermidade nos rebanhos estudados. Foram coletadas 600 amostras de soro sanguíneo de 

ovinos de forma aleatória quando à raça, sexo e idade, pertencentes a 60 rebanhos da regional 

de Chapadinha, Maranhão, compreendendo os municípios de Água Doce, Anapurus, 

Araioses, Brejo, Buriti, Chapadinha, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Santa Quitéria 

do Maranhão, São Bernardo e Tutóia (Figura 2). As amostras foram coletadas através de 

punção da veia jugular, utilizando agulhas descartáveis e sistema de coleta à vácuo, em tubos 

esterilizados e siliconizados (Figura 1). O soro foi separado do sangue total por centrifugação 

à 2000 rpm durante 10 minutos, sendo posteriormente acondicionados em tubos  de 

polipropileno do tipo Eppendorf,  identificados e estocados em freezer à -20ºC até a 

realização dos testes sorológicos. Para o diagnóstico foi-se utilizado a técnica de 

Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA), preconizado pela OIE (2014), utilizando-se antígeno 

produzido na Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

(VLA-4) (ALVES et. al., 2008). As propriedades estudadas foram cadastradas em formulário 

usado na AGED - MA, conforme Procedimento Operacional Padrão (POP/2010) da referida 

agência e georreferenciadas com o auxílio de um receptor do Sistema de Posicionamento 

Global – GPS (TrackerMultilaser®). De acordo com os municípios estudados, não houve 

resultado significativo de animais positivos para língua azul no teste de IDGA, identificando 

prevalência de 0% (0/600). Como consequência disso, não houve a necessidade de realização 

do georreferenciamento de focos. Este fato corrobora com dados de COSTA (2000), onde 

identificou prevalência de 0,15% (2/1341) em rebanhos ovinos no Rio Grande do Sul. 

Resultado semelhante foi encontrado por Souza (2010) na microrregião de Juazeiro, na 

Bahia, onde apresentou uma prevalência de 0,43% das amostras analisadas (2/469), 

sugerindo uma estreita relação entre fator climático e baixo nível de tecnificação, de forma 

a impossibilitar a multiplicação e manutenção dos vetores nestas regiões. Embora a 
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prevalência tenha sido considerada nula, sua presença nos rebanhos reflete grande impacto 

econômico, uma vez que animais portadores do vírus podem servir como reservatórios para 

a disseminação da doença, principalmente os bovinos (LOBÃO, 2014). Com os resultados 

podemos concluir que não houve casos positivos de infecção por língua azul nos rebanhos 

estudados na regional de Chapadinha, Maranhão, porém sendo de extrema importância a 

adoção de práticas que visem o controle ou a erradicação da doença nos rebanhos do Estado 

Maranhense. 

 

 
Figura 1. Coleta de sangue em ovinos. 

 

 
Figura 2. Fotografia de um rebanho ovino. 

 

 

 

Palavras-chave: IDGA, Orbivirus, língua azul. 
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A leptospirose é uma doença infectocontagiosa de caráter agudo provada por bactérias 

pertencentes ao gênero Leptospira sp., que infecta o homem e diversas espécies de animais 

domésticos e silvestres. A presença dessa enfermidade em animais de produção, leva a 

prejuízos econômicos significativos, ocasionados pela diminuição da fertilidade, baixa 

produção leiteira, óbitos neonatais e abortamentos principalmente no último trimestre 

gestacional, que são presentes principalmente no estado crônico da enfermidade que é mais 

incidente na espécie caprina (FAINE, 2000). Estudos recentes sobre a leptospirose em 

caprinos no Brasil, apontam frequência de animais reagentes entre 2,4 e 43,6%, e os 

sorovares encontrados com maior freqüência foram Autumnallis, Hadjo e 

Icterohaemorrhagiae (ARAÚJO NETO et al. 2010). Em virtude da produção caprina na 

mesoegião Leste do Estado do Maranhão, representar uns dos pilares no desenvolvimento 

da agricultura familiar, sobretudo na Regional de Chapadinha, o presente trabalho objetivou 

estudar a frequência da enfermidade e identificar os sorovares predominantes em rebanhos 

e animais. Paratanto, a área de estudo compreendeu os municípios de Água Doce, Anapurus, 

Araioses, Brejo, Buriti, Chapadinha, Magalhães de Almeida, Paulino Neves, Santa Quitéria, 

São Benedito do Rio Preto, São Bernardo, Tutóia e Urbano Santos, por apresentarem um 

número significantivo de animais. Foram coletadas 365 amostras sanguíneas de caprinos, 

machos e fêmeas, distribuídos dentre 73 rebanhos, sendo que em cada rebanho foram 

selecionados de forma aleatória simples 5 animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. A) Venopunção da veia jugular para coleta de sangue. B) Amostras sanguíneas 

mantidas em inclinação em ângulo aproximado de 45° para  retração do coágulo, na Regional 

de Chapadinha, Maranhão, Brasil, 2015. 

A B 
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O método diagnóstico utilizado foi a Soroaglutinação Microscópica (SAM), técnica 

considerada padrão ouro pela OIE (World Organisation for Animal, 2014) onde utilizou-se 

24 variantes (Andamana, Guaricura, Shermani, Cynopteri, Butembo, Panamá, Hardjobovis, 

Castelonis, Whitcombi, Tarassovi, Javanica, Australis, Autumnalis, Bataviae, Bratislava, 

Canicola, Copenhageni, Grippothyphosa, Hebdomadis, Icterohaemorrhagiae, Pomona, 

Sentot, Wollfi e Pyrogenes). Os soros que apresentaram  taxas elevadas de anticorpos 

(aglutinação maior ou igual a 75% - 3+) foram rediluidos nas proporções de 1:200, 1:400 e 

1:800, para conhecimento dos títulos finais da infecção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Soroaglutinação Microscópica. A) reação negativa (de 0 a 24% de aglutinação no 

campo). B) reação 1+ (de 25 a 49% do campo aglutinado, grande frequência de leptospiras 

soltas). C) reação 2+ (de 50 a 74% de aglutinação, em campo quase repleto, mas ainda 

observa-se leptospiras soltas). D) reação 3+ (de 75 a 100% do campo aglutinado, o mínimo 

de leptopsiras soltas). 

 

Dos 73 rebanhos 100% (73/73) apresentaram  pelo menos 1 (um) animal positivo, e dos 365 

amostras submetidos ao teste, 72,9% (266/365) foram reagentes a pelo menos um dos 24 

sorovares utilizados na bateria. A frequência descrita no presente estudo, foi superior a todos 

os dados epidemiológicos descritos na literatura brasileira para a espécie caprina, a qual 

apresentava como mais elevada a freqüência de 43,6%  encontrada por Higino et al. (2012)  

na Paraíba. O sorovar  mais frequente foi o Autumnallis em rebanhos e animais, infectando 

75,3% (55/73) e 47,0% (125/266)  respectivamente, corroborando com os achados de Higino 

et al. (2012) na Paraíba e com Araújo Neto et al. (2010) no Rio Grande do Norte. Entre os 

266 animais reagentes, 26,7% (71/266) apresentaram taxas elevadas de anticorpos e foram 

então encaminhados  para a rediluição. Deste quantitativo, 8,5% (6/71) animais 

apresentaram títulos finais de 1:200, 5,6% (4/71) foram  reagentes em 1:400, e 

21,12%(15/71) ainda apresentaram reação de aglutinação na diluição de 1:800, neste último 

teve maior frequência o sorovar Autumnallis, apresentando caráter crônico da enfermidade. 

A Regional de Chapadinha localiza-se na região do baixo Parnaíba, tendo os municípios de 

Buriti, Brejo, Santa Quitéria, São Bernardo, Araioses e Magalhães de Almeida banhados 

pelo rio Parnaíba. Esses municípios apresentaram um  número elevado de focos para a 

enfermidade, se comparados aos município não situados às margens deste rio, principalmete 

o município de Magalhães de Almeida, que deteve 13, do total de 15 animais com infecção 

de caráter crônico e de 6 animais no estado agudo. Supõe-se que por esses município estarem  

situados  às margens do Rio Parnaíba, apresentem os fatores de umidade que favorecem a 

permanencia da bactéria viável e infectante, o que pode justificar o número elevado de focos 

nessa região (GOMES, 2014). Além disso, durante a vista aos rebanhos foi verificado o 

pastejo dos animais em regiões alagadas (ás margens do rio Parnaíba), instalações e manejo 

inadequado dos rebanhos; e relato pelos criadores de baixa assistência veterinária, ausência 

de vacinação, criações consorciadas e contato dos animais do rebanho com animais 

A B D C 
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silvestres, fatores que foram realacionados por Lilenbaum et al. (2008) a elevada frequência 

da enfermidade (Figura 3.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pastejo as margens do rio Parnaíba (A); Presença de animais de outras especies 

(cão e equino) possiveis reservatórios (B e C); Instalações inadequadas favorecendo a 

circulação de animais silvestres no “Aprisco” (D), Regional de Chapadinha, Maranhão, 

Brasil, 2015. 

 

A infecção por Leptospira  sp. está amplamente disseminada nos rebanhos caprinos da 

Regional de Chapadinha, sendo os principais focos da enfermidade os animais pertencentes 

aos rebanhos localizados nos municípios ás margens do Rio Parnaíba. Esse fato pode ser co-

relacionado a fatores ambientais que favorecem a viabilidade da bactéria, favorecendo assim 

a infecção destes.  

 

Palavras-chave: Leptospirose, SAM, Caprinos.  
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HISTOLÓGICA E AMBIENTAL DO MECANISMO DE REPRODUÇÃO. 
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O processo de maturação sexual de uma espécie se dá pelo desenvolvimento e diferenciação 

do sistema reprodutivo, desde sua origem embriogênica até alcançar a completa maturidade. 

De acordo com Terán & Mülhen, (2001) quelônios têm esse processo influenciado por 

características do ambiente tais como a temperatura e umidade. Este trabalho expõe o 

processo de maturação sexual através do estudo ambiental e morfológico das gônadas de 

Kinosternon scorpioides (Jurará ou Muçuã) em diferentes idades. A pesquisa foi 

desenvolvida no Criadouro Científico para pesquisa com Kinosternon scorpioides da UEMA 

(Licença IBAMA n 1899339/2008), e nos Laboratórios de Anatomia Veterinária, 

Anatomopatologia, Imunodiagnóstico e Química e Solos da Universidade Estadual do 

Maranhão. Protocolo de aprovação do Comitê de Ética e Experimentação Animal –

CEEA/CMV) UEMA nº 035/2010. A amostra utilizada foi divida em três grupos, o Grupo 

1 e 2, de animais nascidos dos ovos mantidos em temperatura controlada em estufas a 26 e 

30 °C respectivamente, e o Grupo 3, de animais nascidos dos ovos mantidos no próprio 

Criadouro Científico. Foi realizada biometria dos animais mensalmente, a partir da eclosão 

dos ovos. Os animais do Grupo 1 e 2 apresentaram crescimento mais lento em relação ao 

Grupo 3, entretanto, os animais do Grupo 1 e 2 possuem médias mais elevadas de 

comprimento e peso, estes não apresentaram diferenças significativas entre suas médias de 

desenvolvimento. Ambos os grupos apresentaram dificuldades de nascimento no período de 

eclosão. O sucesso reprodutivo depende das características ecogeomorfológicas dos 

segmentos utilizados para desova (Castro e Júnior, 2008). Alguns dos componentes que 

caracterizam o solo onde estão inseridos os ovos que são citados por alguns autores por 

interferirem no processo de metabolização do ovo e do embrião durante seu 

desenvolvimento e por influenciarem na eclosão dos ovos foram mensurados. O pH do solo 

apresentou média de 6,9 CaCl2 entre os grupos, níveis de Ca dissolvidos no solo estiveram 

em torno de 29,7 mmolc/dm3 e a umidade (H2O presente) variou de 18,9 a 43,9 %. Ambos os 

substratos tinham textura arenosa, o que pode acelerar o metabolismo de incubação (Booth, 

1998). Relacionando esses dados, junto às características do solo, temperatura e umidade 

pode-se indicar um parâmetro para incubação em cativeiro da espécie. Porém, mais estudos 

podem ser realizados para determinar a influência da ecologia do ninho na espécie 

Kinosternon scorpioides tanto em cativeiro quanto em vida livre. Solos arenosos 

demonstraram eficácia no desenvolvimento dos animais. O processo de eclosão e 

nascimento dos filhotes depende de fatores ligados ao ambiente como umidade e temperatura 

do ninho ou local de incubação. No período entre novembro de 2014 a abril de 2015 

avaliaram-se filhotes de 3 e 6 meses, enquanto no período de maio de 2015 a outubro de 

2015 avaliou-se animais com 9 e 12 meses de idade. Os animais utilizados para o 

processamento histológico vieram a óbito por causas idiopáticas. No momento da coleta de 
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amostras para a histologia, avaliou-se macroscopicamente o desenvolvimento gonadal. Das 

amostras coletadas obteve-se o complexo adrenal-rimgônada e porção final do colón para 

processamento histológico. Estas foram fixadas em solução de formol a 10% desidratadas 

em séries crescentes de alcoóis (70%, 90%, 100%I e II), posteriormente diafanizados em 

solução de álcool/xilol e em soluções de xilol (I e II), o intervalo entre estas séries foram de 

30 minutos, permanecendo após esta série por 72 horas para inclusão em parafina a 60 °C. 

Em seguida, foram emblocados e cortados em micrótomo automático Microm® com Feed 

de 5 µm. No processo de desparafinização, as lâminas produzidas foram deixadas por 72 

horas em estufa a 60 °C e posterior série de xilol (I e II), álcool/xilol, álcool 100% (I e II), 

álcool 90% (I e II), álcool 70% (I e II) e água corrente, a intervalos de 10 minutos. Em 

seguida, foram corados em HE (hematoxilina/eosina) com tempo de imersão no corante de 

5 minutos para cada um. Finalizando com série de alcoóis (90% I e II; 100% I e II), 

álcool/xilol e xilol (I e II) a intervalos de 3 minutos. Finalizando com a montagem e leitura 

em microscópio Leica® ICC50 HD, fotos retiradas a partir do programa LAS EZ®.No 

primeiro período do ano tanto nas amostras com 3 e 6 meses, na retirada complexo adrenal-

rim-gônada, era possível, apenas, a identificação dos rins onde observou-se que os animais 

com maior desenvolvimento foram o do Grupo 1, porém em ambos os grupos a visualização 

das gônadas só foi possível macroscopicamente a partir do 9º mês. Foram observados na 

histologia os folículos ovarianos descritos no estudo de Chaves et al. (2012). Apesar de não 

apresentarem características externas ou na macroscopia interna que pudessem auxiliar na 

identificação do sexo do animal, pode-se verificar através da histologia como mostra na 

Figura 1. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotomicrografias comparando o desenvolvimento folicular de filhotes de 

Kinosternon scorpioides criados em cativeiro com 3 (A) e 11 (B) meses de idade. Destaque: 

1 - Folículos ovarianos; 2 – Núcleo germinativo; 3 – Vitelogênese; 4 – Células tecais 

Objetivas 100X. 

 

No segundo semestre de análises, os animais apresentaram uma estabilização no crescimento 

e ganho de peso. Fenotipicamente, esses animais ainda não possuíam diferenciação sexual 

como a concavidade de plastrão ou diferença no tamanho da cauda. Até os dois anos de 

idade, na espécie Trachemys dorbignyi não é possível à identificação fenotípica entre 

machos e fêmeas, reforçando a importância de um estudo anatômico das gônadas de 

quelônios (Rossi et al, 2006). As análises morfológicas externas também não foram 

suficiente para determinação sexual em espécies com a Caretta caretta e Chelonia mydas, 

sendo necessário estudos histológicos para identificação sexual (Rossi et al, 2006). Ao 12º 

mês, identificou-se histologicamente o desenvolvimento folicular, observando o núcleo 
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germinativo e provável vitelogênese. Fenotipicamente até os 12 meses todos os filhotes não 

apresentavam diferenciação sexual. A maturação sexual de quelônios, em particular do K. 

scorpioides, pode sofrer influência do ambiente desde a nidificação. Sugere-se que o 

processo de eclosão e nascimento dos filhotes depende de fatores ligados ao ambiente como 

umidade e temperatura do ninho ou local de incubação. Até um ano após a eclosão ainda na 

foi possível identificar características externas de dimorfismo sexual, a partir dos 9 meses 

de idade foi possível à visualização macroscópica das gônadas de fêmeas e com 3 meses de 

idade era possível identificar histologicamente o sexo do K. scorpioides. A maturação sexual 

de quelônios, em particular do K. scorpioides, pode sofrer influência do ambiente desde a 

nidificação. O processo de eclosão e nascimento dos filhotes depende de fatores ligados ao 

ambiente como umidade e temperatura do ninho ou local de incubação. Solos arenosos 

demonstraram eficácia no desenvolvimento dos animais. Até os 12 meses de idade ainda não 

foi possível identificar características externas de dimorfismo sexual, a partir dos 9 meses 

de idade era possível a visualização macroscópica das gônadas de fêmeas.  

 

Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, maturação sexual, ambiente, cativeiro. 
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DISLIPIDEMIA EM CÃES OBESOS. 

 

Orientanda: Thácila Raquel Barbosa EVERTON – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Graduanda de Medicina Veterinária, CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Cristiane Pestana Chaves MIRANDA.  

Profª Drª. do Departamento de de Clínicas Veterinárias,CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: D.Sc. Daniel Prazeres CHAVES, Professor Adjunto III da Disciplina 

Patologia Clínica e Helmintologia da Universidade Estadual do Maranhão; D.Sc. Antonia 

Santos OLIVEIRA, Professora Adjunto III da Disciplina Fisiologia Geral da Universidade 

Estadual do Maranhão. 

 

A obesidade é uma das enfermidades nutricionais mais frequentes que acometem os animais 

de companhia, sendo considerado um dilema clínico importante tanto para os seres humanos 

como para os animais, pois provoca sérias alterações em várias funções orgânicas e limita a 

longevidade do animal (DIEZ & NGUYEN, 2006). Os cães que possuem um convívio mais 

próximo com seus proprietários tem maior tendência de desenvolver obesidade, uma vez que 

recebem maior quantidade de petiscos, como forma de melhorar a interação entre ambos. 

Além disso, são considerados mais predispostos à obesidade, aqueles animais cujos 

proprietários são obesos e/ou idosos (DIEZ & NGUYEN, 2006a). Objetivou-se com este 

trabalho avaliar a frequência de animais obesos que apresentam alterações nas concentrações 

de colesterol e triglicerídeos séricos, assim como analisar a possível correspondência dessa 

condição com o grau de obesidade, sexo, faixa etária e castração. Foram utilizados 12 

animais, 10 fêmeas e 02 machos, atendidos na rotina do Hospital Veterinário da UEMA e 

em Clínicas Particulares do Município de São Luís, Maranhão, considerados obesos ou com 

sobrepeso por ingestão excessiva de alimento, excluindo-se as demais causas de obesidade, 

independente da idade sexo e raça. Foi aplicado um questionário com seus tutores com 

informações sobre hábitos alimentares e frequência de atividade física. Foram coletadas 

amostras de 5,0 mL de sangue através da punção da veia jugular ou cefálica, após 12 horas 

de jejum alimentar para análise das concentrações de colesterol total e triglicérides sem 

anticoagulante, devidamente esterilizados e identificados. Foi realizada uma coleta de 

sangue em cada animal. Para avaliação da obesidade foi realizado o método mais prático e 

mais utilizado, que consiste na realização de um simples exame físico, mediante inspeção e 

palpação (BIOURGES, 1997 e MORGANTE, 1999). Para análise direta dos animais, foi 

utilizada a tabela de escore corporal segundo Laflamme et al., 1994 (figura 1).  
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Dos 12 animais analisados, 8 apresentaram alimentação irregular e inadequada para a 

espécie, ingerindo comidas ricas em calorias, petiscos humanos e ração à vontade, 

aumentando o risco de complicações na saúde desses animais, devido ao sedentarismo e má 

alimentação que estão diretamente relacionadas. Verificou-se que na análise bioquímica das 

fêmeas com idade entre 2 a 9 anos, (2 castradas e 3 inteiras)  os níveis bioquímicos de 

colesterol total e triglicerídeos séricos apresentaram valores acima dos valores de referência 

para a  espécie; por outro lado, na análise bioquímica das fêmeas com idade de 3 e 11 anos, 

(1 castrada e 1 inteira) as mesmas apresentaram níveis elevados no colesterol e triglicerídeo, 

respectivamente; na análise bioquímica das fêmeas com idade entre 1 a 4 anos, (2 inteiras) 

os níveis bioquímicos se encontram dentro dos parâmetros normais da espécie; apenas 1 

fêmea de 9 anos, (castrada) apresentou o  nível de colesterol abaixo dos valores de referência, 

totalizando em 10 fêmeas analisadas. Os 2 machos participantes com idade de 4 e 9 anos, 

(inteiros) apresentaram os níveis de triglicerídeos acima dos valores normais para a espécie. 

Os cães observados nesse estudo obtiveram respostas diferentes em relação ao nível de 

colesterol total e triglicérides séricos em relação à análise do sexo, do grau de obesidade de 

acordo com a tabela de escore de condição corporal graduada em 9 pontos por Laflamme et 

al., 1994, a faixa etária e a castração. O aumento desses metabólitos apresentou 

correspondência com o grau de obesidade, intervalo de idade de cinco a dez anos e castração. 

Constatou-se que os cães obesos e com sobrepeso podem apresentar aumento nos níveis 

séricos de triglicerídeos e colesterol. O grau de obesidade 9 (obeso mórbido) apresentou 

maior risco para a saúde desses animais, visto que todos os animais participantes que se 

enquadravam nesse grau obtiveram as taxas bioquímicas altas, sendo um fator preocupante. 

O sexo feminino dos animais nesse estudo possui maior predisposição para a obesidade. A 

castração também é um fator muito importante quando relacionado com a obesidade, visto 

que os animais castrados não possuem mais a ação hormonal correta, diminuindo assim o 

seu metabolismo, tornando-os mais preguiçosos e sedentários. A idade influencia nos 

resultados, quando esses animais estão entre a meia idade a velhos, onde a ingestão excessiva 

de alimento aliada a falta de atividade física aumentam as chances de evoluírem para a 

obesidade canina. 

 

Tabela 1. Valores de colesterol total e triglicérides séricos dos animais participantes, obesos 

e com sobrepeso de acordo com o grau de obesidade da tabela de escore corporal de Laflame, 

idade, sexo e castração, São Luís, 2015. 

Grau de 

obesidade 

Sexo Idade Castração Colesterol 

Total 

Triglicérides 

Séricos 

A 9 F 5 

anos 

NÃO 743,00mg/dL 975,00mg/dL 

B 7 F 1an. e 

10m. 

NÃO 272,73mg/dL 81,20mg/dL 

C 9 F 7 

anos 

SIM 303,10mg/dL 489,30mg/dL 

D 7 F 2 an. 

e 9m. 

SIM 881,00mg/dL 173,00mg/dL 

E 9 F 9 

anos 

NÃO 399,90mg/dL 1374,00mg/dL 
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F 7 F 3 

anos 

NÃO 399,00mg/dL 118,00mg/dL 

G 9 F 11 

anos 

SIM 181,20mg/dL 242,20mg/dL 

H 9 F 3 

anos 

NÃO 804,00mg/dL 1765,00mg/dL 

I 9 F 3 an. 

e 4m. 

NÃO 128,00mg/dL 54,00mg/dL 

J 9 F 9 

anos 

SIM 93,00mg/dL 59,00mg/dL 

K 9 M 4 

anos 

NÃO 266,70mg/dL 236,40mg/dL 

L 9 M 9 

anos 

NÃO 193,93mg/dL 136,40mg/dL 

Média: colesterol = 349,7133/ triglicerídeos = 409,8917 

Desvio Padrão: colesterol = 249,0046/ triglicerídeos = 560,2412 

 

Palavras-chave: obesidade, colesterol, cães. 
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CARACTERIZAÇÃO E PERFIL GENÉTICO DO CAVALO “BAIXADEIRO”. 
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Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Ricardo de Macêdo CHAVES. 

Prof. Dr. do Departamento das Clínicas CCA/UEMA. 
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CECEN/UEMA; Ítala Mayara Silva ARAÚJO – Mestranda/UEMA; Ana Paula Sampaio 

AMORIM – Mestre em Ciência Animal CCA/UEMA. 

 

O rebanho equino “Baixadeiro” representa para a Baixada Maranhense, um importante 

elemento socioeconômico ao desenvolvimento da pecuária, onde o manejo dos rebanhos e o 

acesso a muitas áreas se tornam possíveis graças à capacidade e trabalho desempenhado pelo 

cavalo nativo da região. O Brasil possui o quarto maior rebanho equino do mundo, com 

quase 5.600.000 animais (IBGE, 2006). Com aproximadamente uma dezena de raças equinas 

naturalizadas, a maioria encontra-se ameaçada de extinção, principalmente devido a 

cruzamentos indiscriminados com animais de raças exóticas. O Cavalo “Baixadeiro” é um 

grupo de cruzamento centenário restrito a região da Baixada Maranhense, região centro-

norte do Brasil (GAZOLLA et al., 2009). Possui características de rusticidade e 

adaptabilidade adquiridas através da seleção natural (Mc MANUS et al., 2010), ocasionadas 

pelas adversidades climática e geográfica do ecossistema da região Norte do Estado do 

Maranhão, marcado por estações inundáveis alternadas com secas. Dessa forma, torna-se 

urgente a realização de pesquisas que caracterizem o grupo e o tornem reconhecido como 

raça. Este trabalho teve como objetivo a realização de análises moleculares do DNA 

mitocondrial para verificar a diversidade genética de Equus caballus, grupamento 

Baixadeiro.  Foram coletadas informações acerca do perfil fenotípico dos animais (pelagem, 

altura, peso) e idade dos indivíduos (Quadro 1), além de informações a respeito do grau de 

parentesco entre esses animais. Também foram coletadas amostras de sangue nos municípios 

Pinheiro, Bacurituba e Viana, pertencentes a Baixada Maranhense, esse material foi 

submetido a técnica de extração de DNA seguindo o protocolo de Medrano e PCR para 

amplificação da região controladora do DNA mitocondrial utilizando os primers HDR e 

HDF, e posteriormente sequenciadas. Para as análises das sequencias utilizamos os 

programas Mega 6.0 e DNAsp. Das sete amostras sequenciadas duas são de Pinheiro, três 

de Bacurituba e duas de Viana. Obtivemos um fragmento de 505 pares de base, com 22 sítios 

variáveis e 14 sítios informativos para parcimônia. A diversidade haplotipica Hd 0,810 e 

diversidade nucleotídica π 0,01913. Esses valores indicam alta variabilidade genética para o 

grupamento, possivelmente resultante de seu histórico de cruzamentos aleatórios em 

ambiente natural.  As sequências de DNA mitocondrial foram visualmente verificadas, 

corrigidas manualmente, e posteriormente alinhadas através do CLUSTAW/MEGA 6.0). 

Árvores Filogenéticas foram construídas utilizando o programa MEGA 6.0, pelos métodos 

de máxima verossimilhança, evolução mínima e máxima parcimonia. Para a construção da 

árvore (Figura 1) utilizamos as sequências obtidas no presente trabalho, inserindo também 

quatro seqüências do Genbank: Equus caballus (GenBank: AJ413831.3), Equus caballus 

(GenBank: AJ413724.3), Equus caballus (GenBank: AJ413921.2) e como grupo externo foi 

utilizada uma sequência de Equus asinus africanus (GenBank: HM622636.1). Os índices de 

diversidade haplotipica e nucleotidica foram calculados através do Programa DNA sp v.5.  
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Tabela 1- Indicadores fenotípicos encontrados para o grupamento racial “Baixadeiro”. 

 

IDADE ≡ 9,5 anos 

PESO 285 kg (média) 

PELAGEM Tordilha (73% dos animais) 

ALTURA 1,27 m (macho) e 1,24 m (fêmea) 

 

Esses dados são semelhantes aos encontrados em estudos sobre as raças Puruca e Marajoara, 

sendo que a raça Puruca provavelmente possui participação na origem do grupamento racial 

“Baixadeiro”. 

 
Figura 1 - Árvore filogenética obtidas através da análise da região controladora do DNA 

mitocondrial (Máxima verossimilhança: os números em cada ramo referem-se aos valores 

de bootstrap – 1000 réplicas) de indivíduos de Equus caballus coletados no município 

Pinheiro, Bacurituba, Viana. A sequência de um indivíduo de Equus asinus africanus foi 

inserida como grupo externo. 

 

Esses valores indicam alta variabilidade genética para o grupamento, possivelmente 

resultante de seu histórico de cruzamentos aleatórios em ambiente natural. 

 

 

Palavras-chave: Brasil, DNA mitocondrial, Diversidade Genética Equus Caballus 
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COM A RESTAURAÇÃO NATURAL. 

 

Orientanda: Ananda Luiza Nascimento de ASEVÊDO - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU 

Prof. PhD. de Mestrado em Agroecologia da UEMA 

 

A perturbação influencia uma grande variedade de propriedades físicas e químicas do solo, 

incluindo a alteração da estrutura, a perda ou redução da matéria orgânica e o aumento do 

pH (CERTINI, 2005). Para recuperação dessas áreas perturbadas os sistemas são elaborados 

conforme a estratégia do agricultor para obter a produção agrícola nos estádios iniciais, 

conservando a floresta, melhorando a estrutura do solo e preservando a biodiversidade 

(CALDEIRA, 2011). Nota-se assim, grande importância estudar e avaliar as propriedades 

físicas e químicas do solo em diferentes usos da terra em estudo. Os sistemas agroflorestais 

resultam na oferta de serviços ambientais como sequestro de carbono, conservação do solo, 

ciclagem de agua e nutrientes e manutenção da biodiversidade em níveis similares aos 

ecossistemas naturais.  Além disso os sistemas agroflorestais, praticados milenariamente 

pelos povos originários como base de sua subsistência, agora posicionam-se com boas 

perspectivas de desenvolvimento sustentável (LUIZÃO et al. 2006). Esta pesquisa está foi 

desenvolvida ao norte do Estado do Maranhão, mas precisamente nos municípios de Arari, 

Vitória do Mearim e Anajatuba. E tem como objetivo principal avaliar as propriedades físicas 

e químicas do solo de diferentes sistemas agroflorestais. Foram caracterizados de três 

sistemas de uso da terra: capoeiras enriquecidas, quintais médios e quintais pequenos., 

distribuídos em 11 parcelas temporárias instaladas em propriedades de pequenos agricultores 

e amostradas. O delineamento experimental foi em Blocos Casualisados- DBC. Para análises 

físicas foram amostrados dois cilindros de 100 cm3 em cada profundidade 0-20cm. E para 

as análises químicas foram coletadas cinco amostras de solo com trado na mesma 

profundidade. Os dados coletados foram avaliados através de Análise de Variância 

(ANOVA) seguida de teste de comparação de media (Fisher, P=0,05) com o auxílio doo 

programa Statistica 8.0 (StatSoft, 2007). Na tabela 1 estão descritos os valores médios das 

propriedades químicas do solo em relação aos diversos usos da terra. A análise de variância 

mostrou que para as características químicas analisadas apenas a acidez potencial (H+Al), 

capacidade de troca de cátions (CTC), e porcentagem de saturação por bases (V%) diferiram 

significativamente entre os diferentes usos do solo (Tabela 1). Para estas variáveis, o solo da 

capoeira enriquecida foi quem apresentou maiores valores quando comparados ao quintal 

médio e quintal pequeno, o que deve apresentar maiores estoques de nutrientes, 

provavelmente devido ao fato de apresentarem maiores teores de matéria orgânica no solo, 

aumentando por exemplo, sua CTC, que é uma variável importante para que haja 

disponibilidade de nutrientes. Teixeira (2013) explica que o conhecimento da CTC, da soma 

de bases, do índice de saturação por base e da acidez potencial, permite avaliar a influencia 

da mudança no tipo de cobertura e pode estabelecer estratégias para conservação do solo. A 

saturação por bases para estas variáveis foram menor que 50% caracterizados por solos 

distróficos (pouco férteis). A saturação por bases é um excelente indicativo das condições 

gerais de fertilidade do solo, sendo utilizada até como complemento na nomenclatura dos 

solos (RONQUIM, 2010). Para os Valores de pH, fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), 

magnésio (Mg) e soma de bases (SB), os diferentes usos da terra foram estatisticamente 

iguais entre si e ambos não apresentaram diferença para nenhum tratamento. 
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Tabela 1. Valores médios das propriedades químicas do solo nos diferentes sistemas de uso 

da terra. 

Uso da Terra 
 Propriedades Químicas 

pH P K Ca Mg H+Al CTC SB V 
 

 (H20) ---mg/dm³--- --------------------- mmolc/dm³------------------ (%) 

Capoeira 

Enriquecida 
4,67 a 20,20 a 1,47 a 10,66 a 5,00 a 72,25 a 83,70 a 17,13 a 41,00 a  

Quintal 

Médio 
4,06 a 16,15 a 0,83 a 8,50 a 3,00 a 64,50 ab 76,83 ab 12,33 a 16,57 b  

Quintal 

Pequeno 
3,99 a 12,95 a 0,95 a 5,50 a 5,00 a 27,33 b 44,47 b 11,45 a 15,63 b  

 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. pH=Potencial Hidrogeniônico; P=Fósforo; K= Potássio; Ca=Cálcio; Mg=Magnésio; H+Al= 

Acidez Potencial; CTC= Capacidade de Troca de Cátions; SB=Soma de Bases; V%=Porcentagem de Saturação 

por Bases. 

 
Na tabela 2 são apresentados os valores médios das propriedades físicas do solo em relação 

aos diversos usos da terra. Os resultados obtidos para quatro variáveis da granulometria: 

areia grossa (2 - 0,2 mm) areia fina (0,02 - 0,05mm), silte (0,05-0,002mm) e argila (< 

0,002mm) não foram significativos estatisticamente apesar de apresentarem valores 

variáveis. As demais propriedades físicas também não apresentaram diferença significativa 

para nenhum dos tratamentos estudados relatando que a estrutura dos solos da capoeira 

enriquecida, quintal médio e quintal pequeno são parecidos. Franco et al. (2002) mostram 

que em estudo realizado na Zona da Mata Mineira, a adoção dos sistemas agroflorestais 

(SAFs), como é o caso das capoeiras enriquecidas, que priorizam a biodiversidade e que 

promovam a proteção do solo, foram capazes de manter a qualidade do solo em condições 

semelhantes e/ou melhores que a condição de solo sob vegetação natural. E ainda segundo 

Klepker e Anghinoni (1995), alterações entre as frações granulométricas são difíceis de 

ocorrer e, quando ocorrem, são detectadas após períodos variados de uso. 

Tabela 2. Valores médios das propriedades físicas do solo nos diferentes sistemas de uso 

da terra. 

Uso da Terra 
 Propriedades Físicas 

AG AF SI AR S/A DA PT %H2O 

Capoeira Enriquecida 20,00 a  4,07 a 1,46 a 18,00 a 0,17 a 1,17 a 55,58 a 3,41 a 

Quintal Médio 22,00 a 4,11 a 1,19 a 19,00 a 0,15 a 1,27 a 51,75 a 3,41 a 

Quintal Pequeno 14,75 a 4,07 a 2,00 a 13,50 a 0,31 a 1,25 a 52,78 a 3,47 a 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

AG = Areia Grossa; AF = Areia Fina; S = Silte; A = Argila; S/A= Relação Silte/Argila; DA = Densidade 

Aparente; PT = Porosidade Total; %H2O = Porcentagem de Saturação de Água. 

 

Entretanto, os resultados obtidos evidenciam o potencial dos sistemas agroflorestais em 

conservar mais a estrutura do solo, com destaque às capoeiras enriquecidas que 

proporcionaram melhor qualidade química do solo. As propriedades físicas do solo não 

apresentaram diferença significativa para nenhum dos tratamentos estudados relatando que 

os solos da capoeira enriquecida, quintal médio e quintal pequeno devem ser estruturalmente 

bem parecidos. As respostas mais significativas verificadas estão associadas ao estágio de 
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conservação de cada uso do solo, assim os sistemas agroflorestais possuem melhor estrutura 

do solo, o que contribui para o monitoramento de um manejo sustentável dos solos na região. 

 

Palavras-chave: usos da terra, análises físicas, análises químicas. 

 

REFERÊNCIAS 

CALDEIRA, P. Y. C. Sistemas agroflorestais em espaços protegidos [recurso eletrônico] / 

CALDEIRA, P. Y. C.; CHAVES, R. B. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais. 1.ed atual.. 2ª reimpr. São Paulo: 

SMA, 2011. 36p. http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/ 

Documentos/SAF_Digital_2011.pdf. 

 

CERTINI, G. 2005. Effect of fire on properties of soil - A review. Oecologia, 143:1-10; 

COSTA, F.S.; BAYER, C.; ZANATTA, J.A. & MIELNICZUK, J. Estoque de carbono 

orgânico no solo e emissões de dióxido de carbono influenciadas por sistemas de manejo no 

sul do Brasil. R. Bras. Ci. Solo, 32:323-332, 2008.  

 

FRANCO, F.S.; COUTO, L.; CARVALHO, A.F.; JUCKSCH, I.; FERNANDES FILHO, E. 

I.; SILVA, E.; MEIRA NETO, J.A.A. Quantificação da erosão em sistemas agroflorestais e 

convencionais na zona da mata de Minas Gerais. Revista Árvore, 26: 751-760, 2002. 

KLEPKER, D.; ANGHINONI, I. Características físicas e químicas do solo afetadas por 

métodos de preparo e modos de adubação. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 19, p. 

395-401, 1995. 

LUIZÃO, F.J, TAPIA CORAL,S., et al .Ciclos biogeoquímicos em agroflorestas da 

Amazônia. IN. VI cbsaf, Campos dos Goytacazes, 2006. Anais. Campos dos Goytacazes: 

UENF,2008, p 87-98. 

 

RONQUIM, CARLOS CESAR. Conceitos de fertilidade do solo e manejo adequado para as 

regiões tropicais . Embrapa Monitoramento por Satélite, 2010. 9 - 10 p.: il. (Embrapa 

Monitoramento por Satélite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 

  

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/%20Documentos/SAF_Digital_2011.pdf
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam2/Repositorio/222/%20Documentos/SAF_Digital_2011.pdf


  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

659 

 

OBTENÇÃO DE INDICADORES FÍSICOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 
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A expansão de áreas com monoculturas traz diversos problemas a qualquer ecossistema, 

sobretudo aos cerrados, não obstante as características físicas dos solos favoráveis ao cultivo. 
À proporção em que essas novas áreas são incorporadas ao processo produtivo, os atributos 

dos solos sofrem alterações cuja intensidade varia com as condições de clima, natureza do 

solo, uso e manejos adotados. Objetiva-se nesse trabalho avaliar os efeitos de dois diferentes 

sistemas de manejo da cultura da soja sobre os atributos físicos dos solos em uma área de 

Cerrado no Leste do Estado do Maranhão. Para tanto, foram avaliados os seguintes atributos 

físicos do solo: textura; densidade do solo; densidade de partículas; porosidade total; 

microporosidade e macroporosidade de um Latossolo Amarelo na Fazenda Tamboris no 

município de Chapadinha (Ma). Os sistemas de manejo agrícola a serem avaliados são: soja 

sob preparo convencional (SPC) e soja sob plantio direto (SPD), usando-se como área de 

referência uma área de solo sob vegetação natural de cerrado nativo (CN) há pelo menos 40 

(quarenta) anos sem qualquer tipo de cultivo ou qualquer atividade antrópica a fim de servir 

como testemunha de um estado natural. Em cada uma das três áreas selecionadas durante 

uma primeira viagem a campo foram demarcadas aleatoriamente cinco unidades amostrais 

de 20 x 20 m para a coleta de amostras de solos visando a avaliação dos atributos físicos do 

solo. Em cada unidade amostral foram coletadas duas amostras indeformadas com anel 

volumétrico nas profundidades de 0 – 10 cm, 10 – 20 cm, 20 – 30 cm e 30 – 40 cm em 

minitrincheiras abertas para esse fim e duas amostras deformadas com trado tipo sonda nas 

mesmas profundidades. As determinações analíticas foram realizadas no Laboratório de 

Física e Fertilidade do Solo da UEMA, campus São Luís. Na caracterização físico-química 

do perfil de solo feita na área de cerrado nativo (CN) usada como testemunha, na fração total 

do solo, não foram encontradas frações grosseiras, sendo que todo solo constitui-se de terra 

fina, com predomínio da fração areia em todos os horizontes, verificando-se também um 

incremento de argila em profundidade. A Tabela 1 mostra os resultados da análise 

granulométrica, argila total, relação areia grossa/fina, relação silte/argila e grau de floculação 

(GF) nas três áreas avaliadas (CN, SPD e SPC), em quatro profundidades de coletas: 0 – 10 

cm, 10 – 20 cm, 20 – 30 cm e 30 – 40 cm. 
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Tabela 1. Atributos físicos de um Latossolo Amarelo sob diferentes sistemas de manejo (CN, SPD 

e SPC). 

 
 

A fração areia grossa apresentou tendência de teores mais elevados nos primeiros 30 cm na 

área (SPC) em relação às demais áreas, sem diferenças significativas, o que pode estar 

relacionado a uma maior perda das frações granulométricas mais finas em função de um 

manejo mais intenso do solo. A relação silte/argila, utilizada como índice auxiliar do grau 

de intemperismo de solos tropicais e diferenciação entre horizontes B latossólicos e B 

incipientes, apresentou valores inferiores a 0,7 em todas as profundidades de todas as três 

áreas, o que segundo Van Wabeke (1962) indica grau de intemperismo acentuado nos solos 

estudados, coerente com a natureza do material parental, de origem sedimentar. Os valores 

de argila natural não diferiram significativamente nas três áreas, porem, a área de cerrado 

nativo (CN) até a profundidade de 30 cm, apresentou valores mais baixos de argila natural 

em comparação aos demais tratamentos, corroborando as observações de Metzner et al. 

(2003), que verificaram aumento na dispersão das argilas em áreas cultivadas. Apesar de não 

significativa, foi observada uma tendência de maiores valores de grau de floculação (GF) na 

área de cerrado nativo nas camadas superficiais em relação às áreas de cultivo, o que pode 

estar relacionado a uma menor estabilidade dos agregados do solo nestas áreas. Em 

Latossolo Vermelho distrófico, Oliveira et al. (2004) observaram que a estabilidade de 

agregados no sistema Cerrado foi reduzida pelo preparo convencional, enquanto o plantio 

direto recuperou parte da estabilidade perdida pelo preparo intensivo, possivelmente, pelo 

maior teor de carbono orgânico. Quanto aos valores de densidade de partícula (Dp), variáveis 

entre 2,64 e 2,70 Mg m-3, são sugestivos de materiais minerais de natureza semelhante, não 

tendo sido observadas, entretanto, diferenças significativas entre sistemas de manejo nas 

diferentes profundidades avaliadas (Tabela 2). Quanto à densidade do solo (Ds), não diferiu 

significativamente entre os três sistemas de manejo avaliados, na camada de 0 – 10 cm de 

profundidade, entretanto, verifica-se uma tendência de menores valores de densidade do solo 

na área de cerrado nativo em comparação às demais. Avaliando os atributos físicos dos solos 

sob diferentes sistemas de manejo, Stone & Silveira (2001) verificaram grande influência do 

sistema de manejo sob a densidade do solo ao observarem que enquanto solos sob mata, de 

maneira geral, apresentam baixos valores de densidade do solo na camada superficial, 

aqueles submetidos a cultivos contínuos mostram comumente densidades mais altas. 
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Tabela 2. Microporosidade, macroporosidade, densidade de partículas, densidade do solo e 

porosidade total de um Latossolo Amarelo sob diferentes sistemas de manejo (cerrado nativo – CN, 

SPD e SPC). 

 
 

Na profundidade de 10 – 20 cm observa-se que o sistema de plantio convencional (SPC) não 

diferiu significativamente nem do cerrado nativo (CN) nem do sistema de plantio direto 

(SPD), o que se considera normal, haja vista o sistema de plantio direto ter somente um ano 

de implantação na área (Tabela 2). Quanto à porosidade total (VTP), esta apresentou valores 

inferiores a 50 % nas três áreas estudadas, sendo considerado por Baruqui (1983) como 

baixo. O VTP só apresentou diferenças significativas entre os sistemas na profundidade de 

10 – 20 cm. Nessa profundidade a área de cerrado nativo (CN) apresentou maior porosidade 

total em relação ao sistema de plantio direto (SPD). Essa diferença, apesar de não 

significativa, esteve também presente nas camadas de 20 – 30 cm e 30 – 40 cm. Niero (2009) 

analisando a porosidade em diferentes tipos de solo cultivados e não cultivados, observaram 

que os valores de macroporos e de porosidade total do solo foram significativamente 

menores no solo cultivado em comparação com os do solo sob mata nativa. Em relação à 

microporosidade, não foram encontraram diferenças significativas entre os sistemas 

estudados em cada profundidade. De um modo geral, não foram observadas diferenças 

significativas entre os atributos físicos do solo dos três sistemas avaliados, o que se deve, 

provavelmente, ao pouco tempo de preparo do solo nas áreas de plantio convencional (quatro 

anos) e plantio direto (um ano), razão pela qual se justifica a continuidade da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Cerrado Maranhense, Indicadores Físicos, Qualidade dos Solos. 
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O feijão-caupi [Vignaunguiculata (L.) Walp.] possui extrema importância socioeconômica 

no Brasil por ser bastante cultivado, principalmente por agricultores familiares(MOURA, 

2011). A cultura gera empregos e renda considerável durante o ano todo. Como o consumo 

do feijão-caupi é largamente difundido no estado do Maranhão, o melhoramento visando 

desenvolver cultivares com alto conteúdo de proteínas e de micronutrientes importantes 

como ferro e zinco, poderão beneficiar um grande número de pessoas. Neste Contexto, o 

presente trabalho visa realizar cruzamentos entre genitores com altos níveis de ferro e zinco 

em cultivares tradicionais da região de balsas, visando obter progênies com altos níveis de 

ferro e zinco (biorfortificadas).O trabalho foi desenvolvido em área experimental do Centro 

de Estudos Superiores de Balsas, localizada em Balsas – MA. Neste estudo foram utilizados 

genótipos cedidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária – EMBRAPA - 

MEIO NORTE, onde foram avaliadas as seguintes características: NIDF – Numero de Dias 

para Inicio da Floração; TP – Tipo de Planta; VC – Valor de Cultivo; ACAM – Acamamento; 

P10V – Peso de dez vagens; COM10V – Comprimento de dez vagens; NG10V – Número 

de grãos de dez vagens; PG10V peso de grãos de 10 vagens; P100G – Peso de 100 grãos; 

PROD – Produção de grãos em gramas da área útil da parcela, PG - Produtividade de grãos 

Kg/ há; NRL -Número de ramos laterais; ALT – Altura de Planta.A partir dos dados 

coletados dessas variáveis foram estimados os seguintes componentes: média, 

variância,através da ANOVA – Análise de variância utilizado o programa computacional 

Genes (tabela 1) 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância para as características: NIDF- Número de dias 

para inicio da floração (dias), P10V- Peso de 10 vagens (kg), COM10V – Comprimento de 

dez vagens (cm); PG10V peso de grãos de 10 vagens (kg); P100G – Peso de 100 grãos (kg); 

PROD – Produção de grãos em gramas da área útil da parcela (kg); PG - Produtividade de 

grãos Kg/ ha; ALT – altura de planta(cm); NRL - Número de ramos laterais, em experimento 

conduzido em Balsas - MA, 2015. 

 
** e * significativos a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, e ns não-significativo, pelo teste F 

 

Como pôde ser verificado através das análises da ANOVA, observando os tratamentos, se 

verifica que não houve diferença significativa entre os tratamentos, fato que expõe que estes 

tratamentos são homogêneos em suas características agronômicas, mediante a isto, fez 

necessário ultilizar-se de outro método para fazer a diferenciação entre os genótipos. O 

método escolhido para fazer essa seleção foi o Índice Seleção Não – Paramétrico de 

Mulamba e Mock – (Imm), que consiste em proceder com a classificação dos genótipos em 

relação a cada uma das características, em ordem crescente, estabelecendo a primeira 

colocação ao melhor genótipo, ou seja, com as melhores médias relacionados aos atributos 

que sejam adequadas ao cultivo comercial, e assim sucessivamente; por fim, somam-se os 

postos de todos os caracteres, resultando na classificação final que correspondem ao índice 

de soma de postos. Portanto os melhores genótipos serão aqueles com menores índicesde 

Mulamba Mock - Imm(vide tabela 2). 
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Tabela 2 - Índice Seleção Não – Paramétrico de Mulamba e Mock – (Imm) para avaliar 

desempenho agronômico de genótipos de feijão-caupi, em experimento conduzido em 

Balsas-MA, 2015. 

 
NIDF – Número de Dias para Inicio da Floração; P10V – Peso de dez vagens; COM10V – Comprimento de 

dez vagens; PG10V peso de grãos de 10 vagens; P100G – Peso de 100 grãos; PROD – Produção de grãos em 

gramas da área útil da parcela; PG - Produtividade de grãos Kg/ ha; ALT – altura de planta;NRL - Número de 

ramos laterais. 

 

Através do Índice Seleção Não – Paramétrico de Mulamba e Mock (1978) – Imm, queparte 

do suposto queos melhores genótipos serão aqueles com menores índices, obteve-se como 

resultado que os genótipos:MNC04-795F-158, BRS XIQUEXIQUE, MNC04-792F-146, 

MNC04-769F-26, MNC04-769F-31, MNC04-762F-9,nesta ordem se destacaram frente os 

demais genótipos. 

 

Palavras- chave: Biofortificação, Feijão-caupi, Melhoramento Genético. 

 

REFERÊNCIAS  

MARINHO, Caillet Dornelles. Análise de Estabilidade Fenotípica e uso de índices para 

Seleção de linhagens de feijão – vagem. UENF- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

NORTE FLUMINENSE - DARCY RIBEIRO. Campos dos Goytacazes – RJ, fevereiro de 

2012. Disponível em: <http://uenf.br/pos-graduacao/gmp/files/2012/06/Tese-MS-Caillet-

Dornelles-Marinho.pdf>. Acessado em 09/08/2015. 

MOURA, Jeane de Oliveira. Potencial de populações segregantes de feijão-caupi para 

biofortificação e produção de grãos. UFPI, 2011. Disponível 

em:<http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppgm/arquivos/files/dissertacoes/2011/dissertacaojea

neoliveira.pdf>.Acessado em: 20/02/2015. 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

666 

 

COMPARAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO E DA ESTRUTURA DA 

VEGETAÇÃO EM UMA CRONOSEQÜÊNCIA DE CAPOEIRAS COM 

REMANESCENTES FLORESTAIS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA 

AMAZÔNIA MARANHENSE. 

 

Orientando: Danilo Nunes SODRÉ – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU. 

Prof. Dr. do programa de pós graduação em agroecologia – CCA/UEMA. 

 

Nos últimos anos, mediante as ameaças de aquecimento global pela intensificação do efeito 

estufa e das consequências relacionadas as mudanças climáticas, surgiram novas demandas 

para as pesquisas de restauração florestais, a quantificação do serviço ambiental prestado 

pelos reflorestamentos com espécies nativas na fixação de carbono e a discussão da eficácia 

dessa estratégia na redução dos níveis de co2 atmosférico ( foster; melo, 2007). a mudança 

no uso da terra na amazônia oriental é um dos responsáveis pela emissão dos principais gases 

de efeito estufa dióxido de carbono (co2), metano (ch4) e óxido nitroso (n2o). 

desmatamento, queima e posterior uso indiscriminado do solo têm levado à diminuição dos 

estoque de matéria orgânica e consequentemente, dos estoques de carbono e nutrientes, o 

que reduz a sustentabilidade dos agroecossistemas. com objetivo de mitigar as emissões 

desses gases o protocolo de quioto de 1997 estabeleceu limites e prazos para os países 

participantes assumirem compromissos, responsabilizando-se por implantar programas de 

pesquisa em busca de inventariar e mitigar as emissões antrópicas (ipcc, 2007).O presente 

estudo tem o objetivo de avaliar a estrutura da vegetação e o estoque de carbono em sistemas 

agroflorestais e uma cronosseqüência de capoeiras e compará-los com remanescentes 

florestais. As parcelas do experimento estão instaladas em seis núcleos geográficos (São 

Luís, Alcântara, Rosário-Morros, Arari-Vitória do Mearim, Rebio do Gurupi, Tomé-Açu 

PA), onde foram amostradas capoeiras altas, médias e baixas com histórico de uso 

diferenciado (pastagem e corte-queima), Sistemas Agroflorestais (SAF) e remanescentes 

florestais, onde usou-se o delineamento experimental em Blocos Casualisados- DBC. Em 

cada núcleo/bloco foram amostradas: três capoeiras altas (>20 anos), três médias (10-20 

anos) e três baixas (<10 anos), no mínimo um remanescente florestal e três SAFs por núcleo, 

onde foram amostrados, serapilheira, solo, necromassa, estimação da biomassa aérea e 

árvores mortas em pé. Os dados foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-

Wilk e homogeneidade de variância pelo teste de Brown-Forsyth, havendo transformação 

pela fórmula [Ln (x+1)] quando necessário, e a ANOVA foi estabelecida pelo teste de tukey 

a 5% de probabilidade. A figura 1 mostra os resultados encontrados no polo de São Luís, 

onde foi encontrado capoeiras médias (10-20 anos) e floresta restinga, nas capoeiras médias 

observou-se maior estoque de carbono nas palmeiras adultas onde eram abundantes na região 

estocando mais de 40 MgC.ha-1, e uma pequena fração na vegetação arbustiva (vegetação 

abaixo 1,3 m), ao passo que na floresta restinga eram mais abundante a presença de 

vegetação arbórea, onde a maior parte do carbono estimado foi pela presença das mesmas, e 

outras frações foram encontradas nas palmeiras adultas e vegetação arbustiva, sendo que as 

árvores obtiveram maior capacidade de estocar carbono. Nas parcelas de código 74 da 

floresta restinga, a vegetação arbórea estocou aproximadamente 100 MgC.ha-1 , já nas 

parcelas de código 75 da floresta restinga obteve-se aproximadamente 80 MgC.ha-1 . Nossos 

estudos apontaram em capoeiras médias ( 10-20 anos) um valor acima de 40 MgC.ha-1. Em 

estudos semelhantes, Denich et al (2000) reportou para capoeiras da Amazônia oriental com 

períodos de pousio entre 1 e 10 anos estoques no biomassa viva aérea entre 3 e 40 Mg ha-1. 
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Figura 1: Resultados de estoque de carbono na biomassa viva aérea. 

 

A tabela 1 mostra os resultados de diferentes usos da terra nos polos São Luís e Rosário, 

sendo no polo São Luís, 2 capoeiras altas na fazenda escola e 4 florestas de restinga no sítio 

Aguaí e no município de Rosário, 2 florestas, 4 capoeiras médias, , 2 capoeiras altas, 2 

capoeiras baixas e 3 SAfs quintal, onde apontaram na serapilheira 4,66 MgC.ha-1, capoeira 

alta e capoeira baixa não havendo diferença estatística, respectivamente com 1,82 MgC.ha-1 

e 1,02 MgC.ha-1  ,capoeira média com 0.93 MgC.ha-1 e SAF com 2,17 MgC.ha-1, os 

resultados para a necromassa não apresentaram diferenças estatística. Dixon (1995) 

avaliando sistemas agroflorestais em mais de 50 países de diferentes ecorregiões, observou 

que estes sistemas poderiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conservar ou 

capturar carbono.  

 

Tabela 1: Tabela da ANOVA com os resultados dos diferentes usos da terra. 

 

C acumulado 

(Mg/ha) 

Usos da Terra 

Floresta 
Capoeira 

Alta 

Capoeira 

Média 

Capoeira 

Baixa 
SAF 

Serrapilheira 4,66 a a 1,82 bc 0,93 c 1,02 bc 2,17 b 

Necromassa 1,54 a a 1,17 a 1,15 a 1,30 a 2,36 a 

 

 

 

 

Palavras-chave: Carbono, Vegetação, Floresta. 

 

 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

668 

 

REFERÊNCIAS 

DENICH, M., VLEK,P., SÁ,T., VIELHAUER., K, LÜCKE.(2000). A Research Concept for 

the Development of Alternatives to Slash-and-Burn Agriculture in the Eastern Amazon 

Region, (i), pp.689–697. In, German-Brazilian Workshop on Neotropical Ecosystems – 

Achievements and Prospects of Cooperative Research Hamburg, September, Session 6: 

Concepts and Paradigms for Management of Ecosystem Resources. 

DIXON, R.K. 1995. Sistemas agroflorestales y gases invernadores. Agrofloresteria en las 

Américas, 2 (7): 22-27.  

FORSTER, H. W.; MELO, A. C. G. Biomassa aérea e de raízes em árvores de 

reflorestamento heterogêneos no vale do Paranapanema, SP. IF Série Registros, São Paulo, 

n. 31, p. 153-157, 2007. 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: The Physical 

Science Basis, 2007. 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

669 
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Entre tantas definições de comercialização, pode-se dizer que comercialização “ é o conjunto 

das operações ou funções realizadas no processo de levar os bens e serviços desde o produtor 

primário até o consumidor final” (HOFFMANN, 1978, p. 148). Segundo Vargas (2002), a 

atividade do varejo no Brasil se fortalece nas últimas décadas do século XIX com o avanço 

da produção industrial e com o fortalecimento do capitalismo. Dentro desde segmento, 

encontramos os mercados públicos, que por sua vez, surgiram com a criação das cidades e 

necessidade de uma maior organização nas trocas de bens. Objetivou-se com este trabalho 

fazer uma análise histórica e econômica dos principais mercados públicos de São Luís e 

conhecer o perfil de seus vendedores/comerciantes e consumidores. A pesquisa foi feita nos 

seguintes mercados públicos: Mercado Central, Praia Grande, João Paulo, Liberdade, 

Cohab, Cohatrac, Vinhais, Anjo da Guarda, Turu e Cidade Operária. Na pesquisa fez-se uso 

de dados primários e secundários. Os dados primários foram coletados através da aplicação 

de questionários junto aos vendedores/comerciantes que trabalham na dependência dos 

mercados, aos consumidores que frequentam os mercados públicos e à administração dos 

mercados. Dentre o total de questionários aplicados em cada mercado foi levado em 

consideração também a disponibilidade dos feirantes e consumidores em participarem da 

pesquisa (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantidade de feirantes e consumidores pesquisados nos mercados públicos da 

cidade de São Luís - Ma. 

Mercados 
Quantidade 

Feirantes Consumidores Total 

Cohab 16 21 37 

João Paulo 30 59 89 

Central 27 18 45 

Vinhais 09 15 24 

Cohatrac 15 15 30 

Cidade Operária 11 14 25 

Anjo da Guarda 20 12 32 

Liberdade 17 31 48 

Praia Grande 12 7 19 

Turu 02 0 02 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os resultados mostraram que não há uma grande diferença de produtos vendidos entre os 

mercados citados, mas ficou nítido que a maior variedade foi encontrada no mercado do João 

Paulo. A grande maioria dos feirantes são classificados como permissionários de boxes e 
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bancas. Também se confirmou que a maioria dos produtos consumidos vem de outros 

Estados, como Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Ceará, Pará, Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. (Tabela 2). O trabalho na feira 

é diário para a maioria dos feirantes. Quanto à aquisição dos produtos, grande parte é 

adquiridos de intermediários, mas há aqueles que compram da rede atacadista Ceasa e no 

mercado do João Paulo, onde este ganhou nitidez na distribuição de produtos para os 

feirantes de outros mercados, tornando-se um centro atacadista como a Ceasa. A frequência 

de compra dos feirantes para abastecer os boxes/feiras é variável, podendo ser diária ou de 

uma a quatro vezes por semana. Os problemas ocorridos nos mercados geralmente são 

solucionados pelos administradores dos respectivos mercados. Percebeu-se que a maioria 

dos entrevistados não faz parte de nenhuma organização ligada a sua atividade no mercado. 

 

Tabela 2 – Origem dos produtos comercializados em mercados públicos da cidade de São 

Luís – Ma. 

Mercados 
Produção 

Propria 

Outros 

Estados 
São Luís Interior 

Mais de um 

local de origem 

Cohab - 43,75% 31,25% - 25% 

João Paulo - 83,5% - - 16,5% 

Central - 62% 13% 25% - 

Vinhais - 44,5% 22% 33,5% - 

Cohatrac 13,5% 20% 20% 20% 26,50% 

Cid. Operária - 63,5% 36,5% - - 

Anjo da Guarda - 50% 10% 20% 20% 

Liberdade - 47% - 53% - 

Praia Grande - - 66,5% - 33,50% 

Turu 50% 50% - - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
 

Do lado dos consumidores, a pesquisa Constatou que a frequência de compra nos mercados 

de São Luis ainda é grande, ocorre diariamente ou de uma ou até mais de três vezes na 

semana (Tabela 3). Apenas no mercado da Praia Grande foi escolhida a opção raramente, 

por ser um mercado localizado no centro histórico da cidade, ser distante de alguns bairros 

e ter menos opção de alimentos.  
 

Tabela 3 – Frequência de compra dos consumidores aos mercados públicos de São Luís – 

Ma. 

Mercados 
1 a 2 

Vezes 

2 a 3 

Vezes 
Mais de 3 Diariamente Raramente 

Cohab 71% 5% 5% 19% - 

João Paulo 56% 19% 8% 17% - 

Central 33,3% 38,8% 22,4% 5,5% - 

Vinhais 80% 20% - - - 

Cohatrac 66,5% 13,5% 6,5% 13,5% - 

Cid. Operária 50% 21,5% 14,25% 14,25% - 

Anjo da Guarda 58% - 8,5% 33,5% - 

Liberdade 70,9% 9,7% 9,7% 9,7% - 

Praia Grande 28,5% 28,5% - - 43% 

Turu - - - - - 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Os produtos de maior frequência de compra nos mercados são as frutas, hortaliças, verduras, 

peixes, carnes, frango, mariscos e temperos. Essa escolha de dá pelo fato dos produtos serem 

considerados mais naturais, mais frescos e de preços mais baixos que nos supermercados. 

Muitos dos consumidores não têm interesse em saber a origem dos produtos que consomem. 

A qualidade dos produtos em sua maioria foi classificada pelos consumidores como regular 

e boa, assim como também foi considerada boa a apresentação dos produtos. Quando 

interrogados sobre a higiene dos mercados, a maioria relataram ser precária. A pior situação 

foi encontrada no mercado do Turu, tanto que não foi encontrado nenhum consumidor para 

ser entrevistado durante o período da pesquisa. Apesar do crescimento e modernização da 

cidade de São Luís que possibilitaram mudanças no gosto e consumo de produtos pela 

população e, de alguns problemas de infraestrutura, os mercados de São Luís ainda são muito 

procurados para compra de alimentos e como ponto de encontro de amigos para um “bate-

papo” acompanhado de um cafezinho, cerveja, tira gosto ou iguarias típicas da culinária 

maranhense. Considerando os resultados apontados, é fato que os mercados de São Luís são 

pontos de comercialização extremamente importante para o abastecimento de alimentos, 

onde várias atividades econômicas e sociais giram em torno destes espaços. Sendo assim, 

considera-se ser de extrema importância a inserção desses mercados na agenda de 

prioridades do poder público pautado na política pública de geração de trabalho e renda, 

investindo para que os mercados atendam as exigências de higiene, limpeza, segurança, 

atratividade e funcionalidade para colocar os feirantes em melhores condições de 

competitividade com os supermercados, frutarias e sacolões, proporcionando assim, a 

manutenção e melhoria dos postos de trabalho, garantindo a renda dos feirantes e sustento 

de suas famílias, assim como, condições de melhores qualidades sanitárias dos produtos para 

o consumidor. 

 

Palavras-chave: Comercialização. Varejo. Consumidor. 
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Em um âmbito mundial, a soja, é a oleaginosa mais produzida e consequentemente a mais 

consumida devido sua utilidade na alimentação tanto animal, como na alimentação humana, 

foi à cultura que mais cresceu e contou com maior investimento do setor de pesquisas nas 

últimas décadas (LUDKE et al, 2007). As embalagens que são utilizadas no armazenamento 

tem a função de diminuir a atividade do processo de deterioração, conservar o teor de água 

presente nas sementes armazenadas a fim de controlar a respiração, devem conter 

características para evitar a deterioração, a maior ou menor capacidade de trocas de vapor 

d’água entre as sementes e o meio externo e a influência do ambiente em que as mesmas 

estão contidas (CARDOSO, BINOTTI, CARDOSO, 2012). Objetivou-se avaliar e 

determinar a influência do período de armazenamento, embalagens e ambientes sobre a 

qualidade fisiológica de sementes de soja. O experimento foi realizado no Centro de Estudos 

Superiores de Balsas – UEMA. As sementes de soja foram adquiridas de empresas 

produtoras de sementes localizadas na cidade de Balsas – MA. As sementes foram 

armazenadas nas seguintes condições: acondicionamento em embalagens de plástico 

(garrafa pet), papel alumínio e sacos de papel Kraft e, em seguida armazenadas em ambiente 

natural de laboratório ou geladeira. As avaliações foram realizadas a cada 40 dias. Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: teor de água, teste de emergência, primeira contagem de 

emergência, índice de velocidade de emergência, comprimento de plântulas, massa seca de 

plântulas. O experimento foi realizado em delineamento experimental inteiramente ao acaso 

distribuídos em esquema fatorial 2x3x5 (dois ambientes de armazenamento - geladeira e 

laboratório; três embalagens – saco de papel kraft, garrafa pet e sacos de papel alumínio e 

cinco períodos de armazenamento - 0, 40, 80, 120 e 160 dias). Procedeu-se com a análise 

variância de regressão polinomial, verificando-se os efeitos linear, quadrático e cúbico das 

variáveis, em função dos tratamentos, sendo selecionado para expressar o comportamento 

de cada variável, o modelo significativo de maior ordem. No ambiente de geladeira, pode-se 

observar para embalagem de papel alumínio, que houve um decréscimo linear. Já as 

sementes armazenadas em garrafa pet apresentam 7,15% de teor de água, este ato deu-se 

aproximadamente aos 163 dias, estimado pela equação de regressão. Também com o 

comportamento quadrático, o armazenamento em embalagem de papel kraft proporcionaram 

um percentual de teor de água de 7,03 aos 90 dias (Figura 1). Para o ambiente de laboratório, 

verificou-se um comportamento similar para todas as embalagens em estudo, tendo os teores 

de água de 7,48; 7,38 e 7,56 respectivamente para embalagem de papel alumínio, garrafa pet 

e papel kraft, aproximadamente aos 102; 103 e 92 dias de armazenamento (Figura 2).  
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Figura 1 - Teor de água de G. max em 

embalagens em relação aos períodos de 

armazenamento em geladeira. 

Figura 2 – Teor de água de G. max em 

embalagens em relação aos períodos de 

armazenamento em laboratório. 

 

Todas as embalagens apresentaram comportamento decrescente, adequando-se ao modelo 

quadrático, porém papel kraft foi superior ao avaliar a primeira contagem de emergência 

(PCE), para o ambiente de geladeira . O percentual de emergência para as sementes de soja 

armazenadas apresentaram valores de 20,03; 26,36 e 22,97 respectivamente para as 

embalagens de garrafa pet, papel kraft e papel alumínio aproximadamente nos dias 116; 95 

e 103 dias (Figura 3). Na figura 4 referente a PCE em ambiente de laboratório, é possível 

observar que a embalagem de garrafa pet apresentou um decréscimo linear. As sementes 

armazenadas papel alumínio e papel kraft apresentaram o mesmo valor de 4,35 aos 163 dias 

de armazenamento. Todas as embalagens tiveram redução do PCE em relação do período de 

dias. 

 
Figura 3 - Primeira contagem de 

emergência (PCE) de G. max em 

embalagens em relação aos períodos de 

armazenamento em geladeira. 

Figura 4 – Primeira contagem de emergência 

de G. max  em embalagens em relação aos 

períodos de armazenamento em laboratório. 

 

Ao avaliar emergência em ambiente de geladeira, o papel kraft, foi a embalagem que 

proporcionou os melhores resultados, com 68,04%. As embalagens garrafa pet e papel 

alumínio respectivamente apresentaram valores favoráveis de 40,53 e 48,28 aos 102 e 122 

dias (Figura 5). Quanto ao ambiente de laboratório, verifica-se comportamento semelhante 

a PCE da (Figura 6), onde a emergência das sementes em embalagem de garrafa pet obteve 

uma redução, chegando a zero. Para as embalagens de papel kraft e papel alumínio 

apresentaram comportamento idêntico com valor de 4,38 à aproximadamente 162 dias. 

 

  
Figura 5 – Emergência de G. max  em 

embalagens  em relação aos períodos de 

armazenamento em geladeira. 

Figura 6 – Emergência de G. max  em 

embalagens em relação aos períodos de 

armazenamento em laboratório. 
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Ao avaliar o índice de velocidade de emergência, todas as embalagens no ambiente de 

geladeira apresentaram comportamento quadrático, onde papel Kraft apresentou os maiores 

valores com 11,36 em 78 dias, garrafa pet e papel alumínio obtiveram 6,31 e 7,47 em 98 e 

95 dias de armazenamento respectivamente (Figura 7), foram verificadas influências 

significativas para as três embalagens de armazenamento (garrafa pet, papel kraft e papel 

alumínio) que obtiveram valores de  6,31; 11,36 e 7,47 aos 98; 78 e 95 dias 

aproximadamente. No ambiente de laboratório, para o IVE constatou-se um decréscimo 

linear para a garrafa pet. Enquanto para o papel kraft e papel alumínio o IVE apresentou 

comportamento quadrático, tendo valor mínino igual,  de 1,72 aos 172 dias (Figura 8). 

 

  
Figura 7 - Índice de velocidade de 

emergência de G. max em embalagens em 

relação aos períodos de armazenamento em 

geladeira. 

Figura 8 - Índice de velocidade de emergência 

de G. max em relação aos períodos de 

armazenamento em laboratório.  

 

O ambiente de geladeira influenciou favoravelmente o comprimento de plântulas, que 

tiveram suas sementes armazenadas em garrafa pet com comprimento máximo obtido de 

11,81 cm aos 98 dias.  Novamente papel kraft apresentou valores superiores as demais 

embalagens, com maior comprimento de plântulas, enquanto para o papel alumínio 

apresentou um valor médio de 18,33 devido o R quadrático não ter se  ajustado a nenhum 

modelo de regressão (Figura 9). Houve um comportamento quadrático para as embalagens 

de papel kraft e garrafa pet, com valores idênticos de 0,36 alcançados aos 152 dias; e papel 

alumínio com valores de 1,7 aos dias 176 em ambiente de laboratório. O desenvolvimento 

das embalagens reduziu consideravelmente em relação ao período de dias de armazenamento 

(Figura 10). 

 

  
Figura 9 - Comprimento de plântulas de G. 

max em embalagens em relação aos 

períodos de armazenamento em geladeira. 

Figura 10 - Comprimento de plântulas de G. 

max em embalagens em relação aos períodos 

de armazenamento em laboratório.  

 

De acordo com a figura 11 pode-se observar que os dados do ambiente de geladeira se 

ajustaram ao modelo de regressão quadrático, com porcentagem máxima seca de plântulas 

de G.max (5,42) obtida de sementes armazenadas por 163 dias em embalagem de garrafa 

pet. Para a embalagem de papel alumínio não houve ajuste dos dados a modelos de regressão, 

com média de 4,38, para a embalagem de papel kraft, ocorreu um crescimento linear. De 

acordo com a figura 12 pode-se observar que os dados do ambiente de laboratório se 

ajustaram ao modelo de regressão linear para a embalagem de papel alumínios, para as 
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demais embalagens não houve ajuste dos dados a modelos de regressão, com média de 0,57 

e 0,58 de massa seca de plântulas armazenadas em garrafa pet e sacos de papel Kraft, 

respectivamente. 

 

  
Figura 11 - Massa seca de plântulas de G. 

max em embalagens em relação aos 

períodos de armazenamento em geladeira. 

Figura 12 - Massa seca de plântulas de G. max 

em embalagens em relação aos períodos de 

armazenamento em laboratório. 

 

Pode-se concluir que sementes de soja podem ser armazenadas em ambiente de geladeira em 

embalagem de papel kraft sem perda da viabilidade até os 160 dias. 

 

Palavras-chave: Viabilidade, Emergência, Soja. 
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Nas regiões de transição para a Amazônia, como a do noroeste do estado do Maranhão, as 

áreas com a vegetação original já devastada, têm hoje um enorme passivo social 

representado por um grande contingente de agricultores sobrevivendo abaixo da linha de 

pobreza, em municípios com os menores IDHs do Brasil(PNUD, 2000). Como em muitas 

outras partes do trópico, grande parte da população agrícola do norte do Brasil, na ausência 

de alternativas adequadas, ainda utiliza as queimadas como forma de preparo e fertilização 

dos solos, como forma de superar a insuficiência na disponibilidade de nutrientes do meio.  

O uso de milho biofortificado visa suprir as deficiências nutricionais de pessoas nos países 

em desenvolvimento que consiste em uma diversificação da dieta alimentar, servindo de 

suplementação de vitaminas e minerais para mulheres grávidas e crianças pequenas.Este 

trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade e os teores de aminoácidos essenciais 

de duas cultivares de milho em sistemas de plantio direto na palha de leguminosas arbóreas 

em aleias. O ensaio foi instalado e conduzido em um sistema de cultivo em aleias, com 

quatro espécies de leguminosas, duas de alta qualidade de resíduos – Leucaena 

leucocephala(leucena) e Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa qualidade de 

resíduos – Clitoria fairchildiana (sombreiro) e Acacia mangium (acácia) como cultivo 

principal a cultura de milho, sendo um hibrido AG 7088 e uma variedade biofortificado BR 

473. No momento ideal as leguminosas foram podadas em uma altura de 0,50 m do solo e a 

biomassa resultante foi adicionada igualmente a cada parcela. Realizou-se uma adubação de 

plantio utilizando-se 50 kg/ha de K2O e 50 kg/ha de nitrogênio. Os resultados encontrados 

para eficiência de nitrogênio foi maior para a combinação das leguminosas Leucaena 

leucocephalae Acacia mangium(Tabela 01) devido principalmente à rápida ciclagem de 

nutrientes por possuírem baixa relação C/N. O nitrogênio excedente do processo de 

decomposição por microorganismos eram logo distribuídos no solo e aproveitados pelas 

plantas.A eficiência do uso de nitrogênio pelas plantas de milho reflete diretamente na 

qualidade dos grãos produzidos pelas plantas.Já para o parâmetro produtividade o tratamento 

que apresentou mais significativo em relação aos outros foi o da combinação Leucaena 

leucocephalae Acacia mangium, devido à rapidez da decomposição da biomassa e a 

contribuição de microorganismos do solo.Os dados de produtividade da cultivar QPM (BR 

473) possui variação semelhante aos valores encontrados por Aguiar et. al (2003) estudando 

o mesmo sistema de aleias e por Souza (2013) em um sistema de aleias com combinações 

das leguminosas ácacia, gliridia e sombreiro em um agroecossistema no Maranhão ( Figura 

01).Contudo, os valores ainda estão abaixo dos valores médios indicados para a cultivar no 

sistema convencional.Já para a cultivar AG 7088 os valores de produtividade encontrados 

estão abaixo dos valores estipulados na literatura.  Contudo, os valores ainda são 

considerados expressivos quando comparados os sistemas de cultivos da cultura do milho 

pelo sistema convencional de corte e queima no Maranhão.As combinações de biomassas 
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são capazes de atender parte das demandas do milho por N e K, o que pode incrementar a 

produtividade, reduzir a necessidade de fertilizantes minerais nitrogenados e potássicos e 

facilitar a construção de agroecossistemas de baixo input. 
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* Tratamentos: CL (Clitoria fairchildiana + Leucaena leucocephala); AL (Acacia mangium + Leucaena 

leucocephala); LG (Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium); AG (Acacia mangium + Gliricidia sepium); 

CG (Clitoria fairchildiana + Gliricidia sepium). 

** Valores significativos pelo Teste de Tukey a 5%.  

Figura 01: Produtividades de duas cultivares de milho em sistema de aleias com diferentes 

combinações de leguminosas, São Luís-MA. 

 

Tabela 01: Índice de colheita de Nitrogênio(ICN); Nitrogênio remobilizado (NR) e 

Nitrogênio acumulado (NA) em duas cultivares de milho em um sistema de combinações de 

leguminosas, São Luís (MA), 2015. 

 TRATAMENTOS  I.C. N N.R N.A 

Kg.ha-1 

 Cultivar BR (473)     

Clitoria fairchildiana + Leucaena leucocephala 50,47ab 50,56abc 66,74abc 

Acacia mangium + Leucaena leucocephala 48,19ab 48,34abc 89,12a 

Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium 46,58ab 8,36c 87,43a 

Acacia mangium + Gliricidia sepium 56,87a 56,52abc 97,66a 

Clitoria fairchildiana + Gliricidia sepium 57,22a 66,00ab 82,96ab 

Controle 44,45ab 24,29bc 41,28bc 

Cultivar AG 473     

Clitoria fairchildiana + Leucaena leucocephala 53,91ab 64,52ab 95,75a 

Acacia mangium + Leucaena leucocephala 43,52ab 39,04abc 85,59a 

Leucaena leucocephala + Gliricidia sepium 43,26ab 27,95abc 85,83a 
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Acacia mangium + Gliricidia sepium 51,58ab 76,73ª 79,69ab 

Clitoria fairchildiana + Gliricidia sepium 50,52ab 42,80abc 97,42a 

Controle 26,12b 18,24abc 28,86c 

CV (%) 24,83 46,79 22,23 

* Médias seguidas das mesmas letras nas colunas, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

Palavras-chave: milho, eficiência do uso de Nitrogênio, produtividade. 
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SUBSTRATOS ALTERNATIVOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE 

(SOLANUM LYCOPERSICUM. L) EM DIFERENTES NÍVEIS DE LUMINOSIDADE 

 

Orientanda: Karen Alessandra Sousa CASTRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Heder BRAUN. 

Prof. Dr. do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade – CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Fabricio de Oliveira Reis – Prof. do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia/UEMA. 

 

O tomateiro (Lycopersicon esculentum Mill) é uma planta herbácea e perene sendo cultivada 

como anual. A planta possui folhas alternas e divididas em folíolos (FONTES, 2005). É 

considerado, dentre as hortaliças, uma das espécies mais exigentes em adubação. Portanto, 

conhecer as exigências nutricionais, os principais sintomas de deficiências e o modo de 

corrigi-las é fundamental para o êxito da cultura. Campanharo et al. (2006) destacam que, 

para a produção de mudas de tomate, a utilização de resíduos orgânicos agroindustriais é 

uma alternativa viável, pois usa-se a reciclagem desses resíduos, reduzindo os custos de 

tratamento. O tomate pode ser cultivado na primavera-verão sob cultivo protegido, pois é 

uma época de entre safra de produção conferindo melhores preços de comercialização 

(OTONI et al., 2012). O presente trabalho teve como objetivo avaliar qualidade das mudas 

de tomates produzidas em diferentes substratos alternativos para agricultura familiar no 

trópico úmido maranhense. O experimento foi conduzido em mesas de madeira com 

sombrites de 30%, 50% e 70% sobre as mesmas, no qual foi instalado em Julho de 2015 na 

área experimental da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), localizada em São 

Luís/MA (44°18’ de longitude oeste e 2°30’ de latitude sul). Foi utilizado o delimenamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 4 com três repetições, constituído de cinco 

substratos, sendo estes: Bioplant (como testemunha); caroço de açaí + esterco de galinha + 

terra preta (CA+EG+TP (1:1:1)); terra preta + esterco de galinha (TP+EG (2:1)); terra preta 

+ esterco de boi (TP+ EB (2:1)) e caroço de açaí + esterco de boi + terra preta (CA+EB+TP 

(1:1:1)). Com exceção do tratamento controle (substrato comercial Bioplant), os 

componentes dos substratos foram homogeneizados nas proporções de 2:1 e 1:1:1 (v/v), 

sendo estes transferidos para bandejas de isopor de 128 células e distribuídas aleatoriamente 

em bancadas de madeira (1,60 x 1,60). Os substratos foram acondicionadas em bandejas de 

isopor de 128 células, no qual contém 48 plântulas por tratamento. A cultivar utilizada foi 

Santa clara I-5300, espécie Lycopesicon licopersicum (L.) H.Karst => Lycopersicon 

esculentum Mill. Foram colocadas duas sementes por célula a uma profundidade de 1 cm e 

a irrigação é foi feita manualmente por meio de regador duas vezes ao dia, todos os dias. Foi 

feita uma avaliação no 24º dia após a germinação. Nessa avaliação foi coletada: Números de 

folhas, Altura de plântula (H), Diâmetro do caule (D), Massa da matéria seca da parte aérea 

e das raízes, relação raiz/parte aérea, Qualidade das mudas de tomate, Área foliar específica 

da planta e Área Foliar Específica. Houve interação significativa entre os fatores (substratos 

e níveis de luminosidade) sobre a altura das mudas de tomate (Tabela1). Não houve diferença 

significativa entre os níveis de luminosidade para os substratos. Observa-se que que maior 

altura das mudas foi obtida no substrato 1 (testemunha), dentro do nível de 30% de 

luminosidade.  
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Tabela 1. Valores médios da altura das mudas de tomate submetida aos níveis de 

luminosidade e substratos  

Tratamentos 

 

Luminosidade  

LP 30 50 70 

 %   

BIOPLANT 2,3 abAB 3,75aA 3,0abAB 2,15abB 

CA+ EG+ TP 1,6bA 1,75bA 1,5Ba 1,35bA 

TP+ EG 2,25abA 3,0abA 2,95abA 3,45aA 

TP+ EB 2,7abA 3,0abA 3,6Aa 2,85abA 

CA + EB + TP 3,25aA 2,0bA 2,0bA 3,05aA 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si, pelo teste de 

Tukey (P>0,05). 

 

Não houve diferença significativa entre os níveis de luminosidade para variáveis: Número 

de folhas, Massa seca da Parte aérea, Relação raiz parte aérea, Nitrogênio total, Índice de 

qualidade de mudas e Área foliar específica. No entanto, verificou-se diferença para 

diâmetro sendo Luz plena e a luminosidade 70% os maiores valores. Em ralação a Massa 

seca de raiz e a Massa seca total houve diferença significativa em condições de luminosidade 

50%. A maior radiação solar, ocorrida com 0% de sombreamento, possivelmente, levou a 

planta a reduzir a fotossíntese, o que pode ser favorecido por diversos fatores como diminuir 

a assimilação de CO2 através da fotossíntese, devido a um processo conhecido como 

fotoinibição (Taiz & Zeiger, 2004). Em consequência disso a luminosidade Luz plena teve 

menor índice de Massa seca total. A área foliar teve maior índice nas luminosidades 50 e 

70%. Gislerod & Mortensen, 1991 explicam que nos ambientes de menor luminosidade a 

UR é maior. Com isso, o potencial da água na folha tende a ser maior, o que pode explicar a 

maior área foliar nesses ambientes. 

 

Tabela 2. Valores médios das variáveis das mudas de tomate submetida aos níveis de 

luminosidade.  

 

Luminosidade 

 VARIÁVEIS    

NF DIAM MSPA MSR MST 

LP 5,9ª 1,06a 0,07a 0,05b 0,12b 

30 5,2ª 0,79b 0,10a 0,11ab 0,21ab 

50 5,6ª 0,93ab 0,10a 0,13a 0,24ª 

70 6,4ª 1,01a 0,10a 0,07ab 0,18ab 

Luminosidade R/PA TN IQM AF AFE 

LP 1,00a 8,17a 0,03a 0,62b 8,94ª 

30 1,06ª 11,52a 0,05a 1,22ab 11,00a 

50 1,25ª 12,33a 0,06a 1,46a 14,96a 

70 0,85ª 9,65a 0,46a 1,42a 18,61a 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

A respeito dos tratamentos em função das variáveis, observa-se que o tratamento S2 (caroço 

de açaí + esterco de galinha + terra preta), obteve o menor índice de Número de folhas, assim 

como o diâmetro, massa seca da parte aérea, massa seca de raiz, massa seca total, área foliar 

e também o menor índice de Qualidade de mudas (Tabela 3). 

Os tratamentos S1, S3, S4 e S5, não obtiveram diferença significativa nas variáveis 

observadas, no entanto o Tratamento S3 (terra preta + esterco de galinha) apresenta o maior 

índice de qualidade de mudas, assim como a maior Massa de parte aérea, Massa seca de raiz 

e Massa seca total.   
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Tabela 3. Valores médios da altura das variáveis de tomate submetida aos substratos.  

Substratos 
 VARIÁVEIS    

NF DIAM MSPA MSR MST 

BIOPLANT 6,62ab 0,96a 0,11ab 0,08b 0,20ab 

CA+ EG+ TP 2,0c 0,53b 0,01c 0,01c 0,02c 

TP+ EG 6,37ab 1,14a 0,15a 0,17a 0,32ª 

TP+ EB 8,12ª 1,17a 0,13ab 0,12ab 0,25ab 

CA + EB + TP 5,6b 0,95a 0,07b 0,07bc 0,15b 

Substratos R/PA TN IQM AF AFE 

BIOPLANT 0,70ª 7,31a 0,04c 1,32a 11,68a 

CA+ EG+ TP 1,37ª 7,31a 0,00c 0,20b 17,18a 

TP+ EG 1,12ª 8,78a 0,09a 1,59a 10,16a 

TP+ EB 0,97ª 13,91a 0,06ab 1,40a 10,64a 

CA + EB + TP 1,04ª 14,35a 0,03bc 1,39a 17,24a 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P>0,05). 

 

As mudas do tomateiro da cultivar Santa Clara desenvolvem-se melhores em ambientes mais 

sombreados. O substrato contendo caroço de açaí + esterco de galinha + terra preta foi o que 

proporcionou menor qualidade para a produção de mudas de tomateiro da cultivar Santa 

Clara.  Os demais tratamentos estudados podem ser utilizados como forma sustentável, 

barata e com baixo custo de produção das mudas. 

 

Palavras-chave: Substratos, intensidade de luminosidade, ambiente protegido. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CAMPANHARO, M.; RODRIGUES, J.J.V.; JUNIOR, M.A.L.; ESPINDULA, M.C.; 

COSTA, J.V.T. Características físicas de diferentes substratos para produção de mudas de 

tomateiro. Caatinga, v.19, p.40-145, 2006. 

 

FAO- Food and Agriculture  organization of the United Nations. FAOSTAT,  Countries by 

commodity. Tomatoes, 2012. Quantity, disponível em: <http: 

//faostat.fao.org/site/339/default.aspx>.  Acesso em: 29 de mar. de 2014. 

 

GISLEROD, H. R.; MORTENSEN, L. M. Air humidity and nutrient concentration affect 

nutrient uptake and growth of some greenhouse plants. Acta Horticulturae, Wageningen, n. 

294, p. 141-146, 1991. 

 

OTONI, B.S.; MOTA, W.F.; BELFORT, G.R.; SILVA, A.R.S.; VIEIRA, J.C.B.; ROCHA, 

L.S. Produção de Híbridos de Tomateiro Cultivados Sob Diferentes Porcentagens de 

Sombreamento, Revista Ceres, v. 59, n.6, p. 816-825, nov/dez, 2012. 

 

Taiz L & Zeiger E (2004) Fisiologia vegetal. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed. 719p. 
  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

682 

 

SELEÇÃO DE PLANTAS MATRIZES E PRODUÇÃO DE MUDAS DE Hancornia 
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Mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) é uma árvore frutífera, pertencente à família 

Apocynaceae, nativa do Brasil e estapresente nas regiões Centro – Oeste, Sudeste, Norte e 

Nordeste nas regiões de Cerrado e Caatinga. Para sua expansão e plantio comercial, o 

primeiro passo é a obtenção de mudas sadias. Este trabalho objetivou selecionar plantas 

matrizes de Hancornia speciosa para coleta de sementes e produção de mudas, a fim de 

identificar a melhor composição de substrato, assim como caracterizar os frutos e disseminar 

o conhecimento adquirido na comunidade alvo. Para escolha das matrizes foram observadas 

características como vigor, ramificação, floração, frutificação, produtividade e 

características organolépticas dos frutos. Os frutos foram colhidos em quinze plantas onde 

foram coletadas amostras de doze frutos maduros, colhidos do chão e levados para o 

laboratório onde realizou-se o despolpamento dos frutos maduros sobre peneiras para 

obtenção de sementes. As sementes depois de extraídas e tratadas foram encaminhadas para 

a produção de mudas no Viveiro da Fazenda Escola São Luís da Universidade Estadual do 

Maranhão onde foram testados os efeitos de diferentes combinações de substrato sobre o 

desenvolvimento de mudas de mangabeira, com ênfase no diâmetro basal e altura das mudas 

(PERREIRA et al. 2006). Em condições de viveiro telado as sementes levaram 35 dias para 

germinarem totalmente, com uma média geral de 95 %. O experimento foi realizado no 

delineamento inteiramente casualizado, composto por parcela subdividida, com cinco 

repetições. As parcelas foram constituídas por 12 tratamentos que consistiram de diferentes 

substratos resultantes da adição ao solo às combinações dos níveis dos fatores: calagem (0- 

sem; 1- com); adubação química (0- sem; 1- com); e porcentagem adicionada esterco bovino 

(0- sem; 1- 10%; e 2- 30%). Assim, denotaram-se: Tratamento 1 - sem calcário, sem adubo 

químico e sem esterco bovino (testemunha); Tratamento 2 - apenas com adubação química; 

Tratamento 3 - apenas com calcário; Tratamento 4 – apenas com 10% de esterco bovino; 

Tratamento 5- apenas com 30% de esterco bovino; Tratamento 6 - com calcário e adubo 

químico; Tratamento 7 - com calcário e 10% de esterco bovino; Tratamento 8 - com calcário, 

adubo químico e 10% de esterco bovino; Tratamento 9 - com calcário e 30% de esterco 

bovino; Tratamento 10 - com calcário, adubo químico e 30% de esterco bovino esterco 

bovino. As mudas passaram por avaliação sendo essas realizadas a cada trinta dias, sendo 

30,60, 90, 120, 150 e 180 dias, obtendo-se um total de seis contagens. A adubação química 

utilizada foi em quantidade de 0,5 kg.m-3 da fórmula 10-10-10, proposta por Rosa et al 

(2005).Os dados formam submetidos ao teste de Tukey a  5% de probabilidade. Os dados 
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coletados das características das 45 matrizes foram analisados obtendo-se uma relação de 

5% de probabilidade de significância. Foi observado que a altura teve relação diretamente 

proporcional com ao número de frutos, indicando que árvores maiores tendem a ter uma 

maior quantidade de frutos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Análise estatística, feita pelo coeficiente de correlação de Pearson das 

mangabeiras matrizes selecionadas, Morros – MA 
 

Característica 

Altura (m) Volume 

de copa 

(m³) 

DNS 20 

cm  

Altura 

do 

fuste(m) 

Ramos 

principais 

(unid.) 

Ramos 

secundários 

(unid.) 

Volume de copa 

(m³) 

0,72ns -     

DNS 20 cm 0,30ns 0,36ns -    

Altura do fuste 

(m) 

0,16ns 0,09ns 0,40ns -   

Ramos principais 

(unid.) 

0,10ns 0,13ns 0,30ns -0,02* -  

Ramos 

secundário 

(unid.) 

0,12ns 0,27ns 0,24ns -0,14* 0,49ns - 

Nº frutos 

(unid.) 

-0,08* 0,08ns -0,13 * -0,18* 0,10ns 0,29ns 

Legenda: ns- não significativo; *- significativo a 5% de probabilidade pelo teste “T” 

 

As médias obtidas entre a massa do fruto e as características de número de sementes, pH, 

Brix e  ácido cítrico no Povoado de Recanto, demonstram que menores frutos apresentam 

menor número de sementes, maior valor de pH, indicando frutos com maior valor de brix e 

ácido cítrico (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Análise estatística dos frutos de mangaba, feita pelo coeficiente 

de correlação de Pearson, Laboratório de Pós-Colheita, UEMA 
Tratamentos Massa do 

fruto (g) 

N º de 

sementes 

(unid,) 

pH Brix Ácido cítrico 

(%) 

Relação brix e 

acidez 

Patizal 21,6269A 11,4944A 3,5693B 14,2953B 0,3081B 48,0527A 

Recanto 17,4351B 6,8500B 3,8247A 19,0000A 0,5700A 34,5117B 

 

Recursos 23,3265A 11,4000A 3,2407C 

 

13,3933B 0,3601B 37,9157AB 

Médias seguidas por mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de 

probabilidade. 

 

As avaliações feitas aos 30 e 60 dias após a germinação demonstram que os tratamentos não 

sofreram influencia do substrato para o crescimento da mudas durante esse período. Aos 90 

dias quando as mudas começaram a atingir maior altura nos tratamentos 1, 2, 3, 4 e 11. Aos 

120 dias o tratamento 1 foi semelhante estatisticamente aos tratamentos 2  e 4, e aos 150 dias 

(Figura 1) a testemunha também se assemelhou estatisticamente aos tratamentos 2, 4 e 11 

apresentando as maiores médias de crescimento. Aos 180 dias as maiores alturas médias 

foram obtidas nos tratamentos 1, 4 e 11. 
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Figura 1. Mudas produzidas em condição de viveiro telado aos 150 dias, Viveiro da Fazendo 

Escola, UEMA. 

 

Quanto ao desenvolvimento do diâmetro ao nível do solo das mudas aos 90 dias, os demais 

tratamentos exceto tratamento 5 assemelham- se ao tratamentos 1.  Já aos 120 dias os 

substratos influenciaram nos diâmetros das mudas, observa-se que os tratamentos 1, 2, 4 e 

11 apresentam as melhores médias. Dos 150 aos 180 dias o tratamento 1, 2 e 4, não diferiram 

entre si pelo teste de médias a 5% de probabilidade indicando o mesmo resultado visto na 

avaliação da altura. Concluímos que há relação entre o número de frutos e o diâmetro ao 

nível do solo entre as árvores, quanto maior o diâmetro ao nível do solo maior a quantidade 

de frutos. As médias obtidas entre a massa do fruto e as características de número de 

sementes, pH, Brix e  ácido cítrico no Povoado de Recanto, demonstram que menores frutos 

apresentam menor número de sementes, maior valor de pH, indicando frutos com maior 

valor de brix e ácido cítrico. Em condições de viveiro telado as sementes levaram 35 dias 

para germinarem totalmente, com uma média geral de 95 %.  As mudas começaram a atingir 

20 cm de altura média aos 120 dias. Os tratamentos que apresentaram melhores médias de 

desenvolvimento tanto na altura como no diâmetro do caule apresentaram-se no tratamento 

1, a testemunha  em solo pobre em matéria orgânica, ácidos e com baixos teores de 

nutrientes, e menor custo benefício. 

 
 

Palavras-chave: agricultura familiar; correlação de Pearson; mangaba. 
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A palmeira babaçu (Attalea speciosa Mart., Arecaceae) é um componente onipresente nas 

paisagens agropastoris do centro-norte do Maranhão e de outras regiões periféricas da 

Amazônia. O babaçu atinge graus extraordinários de dominância em áreas frequentemente 

queimadas e severamente degradadas (MAY, 1990). O manejo sustentável desta palmeira é 
de importância chave para o desenvolvimento dessas regiões. Para este fim é preciso criar 

um entendimento da ecologia desta palmeira e das suas interações com seus arredores. Foco 

central para o entendimento de qualquer agroecossistema é a multiplicidade e a 

complexidade de interações entre a vegetação e o solo, suas repercussões espaciais e 

temporais, e os impactos antrópicos nestes (VIAUD et al., 2000).  A macrofauna do solo 

assume um papel chave no funcionamento dos ecossistemas, por seu papel fundamental na 

redistribuição e ciclagem de matéria orgânica e de microrganismos, na fragmentação de 

resíduos vegetais, na construção de bioporos, na produção de pelotas fecais, na promoção da 

humificação, na interação com outros integrantes da biota do solo, e na estimulação da 

atividade microbiana ((AQUINO et al., 2008; BASSET et al., 2004; PEARCE; VENIER, 

2006). Portanto, com este projeto pretende-se averiguar as associações entre a palmeira 

babaçu e a macrofauna do solo nos seus arredores. Desde 2012 está sendo conduzido um 

experimento com babaçu no município de Pirapemas- MA na parte central da Zona dos 

Cocais. A área foi dividido em 3 blocos, contendo 12 parcelas com i) 4 diferentes densidades 

de pindovas adultas (que foram estabelecidas via desbaste seletivo equidistante de palmeiras 

do stand original), ditas 100% com 2.500 palmeiras ha-1, 75% com 1.875 palmeiras ha-1, 

50% com 1.250 palmeiras ha-1 e 25% com 625 palmeiras ha-1 e ii) ruas de plantio dentro 

destas parcelas (não analisado no âmbito da presente bolsa). A macrofauna foi amostrada na 

época chuvosa. Foram gerados 48 pontos amostrais nos quatro tratamentos (densidades de 

babaçu), correspondente a quatro locais distribuídas em cada parcela. Os locais foram 

distribuídos na posições ‘perto’ (50 cm do tronco) da palmeira babaçu e ‘longe’ das 

palmeiras (posição equidistante entre as palmeiras). Para a amostragem utilizou-se um 

monólito com as dimensões de 15 cm x 15 cm x 10 cm. Foram extraídos 3 monólitos cada 

ponto amostral, resultando em um total de 144 amostras. Dos monólitos, foram retirados 

tanto amostras de solo quanto de serapilheira. O solo e a serapilheira foram transferidos 

separadamente em sacos plásticos fechados até o local de catação, onde também 

separadamente, foram catados por completo. A catação feita manualmente, ocorreu 

imediatamente após as amostragens, com o auxílio de bacias plásticas brancas e pinças.  Os 

organismos invertebrados encontrados foram armazenados em solução de álcool 70%, 

tomando-se o cuidado para separá-los das minhocas, que foram conservadas em formaldeído 

30% por até 48hr, e posteriormente armazenadas em álcool 70%. A macrofauna foi 
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quantificada e classificada aos níveis dos grandes grupos taxonômicos. Para o período 

chuvoso, um total de 17 grupos taxonômicos de macro-invertebrados do solo foram 

identificados, cujos dados de densidade (indiv.m-2) por densidades de palmeira babaçu são 

apresentados na figura 03. Os grupos mais abundantes na amostragem foram Formicidae 

(formigas), Isoptera (cupins) e Oligoqueta (minhocas). Fittkau e Klinge (1973) afirmam que 

em ambientes estruturalmente complexos tropicais, formigas e cupins são os principais 

componentes biológicos, compreendendo um terço da biomassa animal. Os grupos 

Chilopoda, Coleoptera e Diplopoda também estiveram entre os grupos mais abundantes. Em 

relação à origem da amostra – serrapilheira ou solo, observou-se uma melhor representação 

de indivíduos no solo em relação à serapilheira, demonstrando maior concentração dos 

organismos na matriz do solo (Figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01. Densidade (indivíduos m-²) por origem de coleta (serrapilheira e solo) em função das 

densidades de babaçu, no período chuvoso. 

 

Existem os chamados transformadores de serapilheira, dentre eles está o grupo dos 

Diplopodes. Esses organismos mobilizam nutrientes presos na serapilheira e enriquecem o 

solo com N, C, Ca, Mg, P e K, em situações de microcosmos (SMITT; VAN AARDE, 2001). 

Essa característica pouco será observada no presente trabalho, visto a menor abundância de 

indivíduos na serrapilheira, refletindo por sua vez nas características do solo. Tapia-Cora, 

1998, estudando a macrofauna da liteira, registrou um menor número de grupos taxonômicos 

(15 taxa) aos registrados por este estudo de 0-10 cm de profundidade (17 taxa). Esses 

resultados podem estar relacionados a processos biológicos mais intensos na matriz do solo; 

já que segundo Adis, et al, 1987, a maior população destes macro-invertebrados no solo (77-

90%) estão na camada de 0-5 cm de profundidade. A densidade de macrofauna mostrou-se 

sensível à distância da palmeira babaçu. A densidade de organismos próxima à palmeira é 

maior na densidade de 25% em relação as demais, seguida da densidade 100%. O elevado 

número de organismos da macrofauna próximo à palmeira na densidade 25% pode indicar a 

preferência desses organismos no material vegetal do babaçu (Figura 02).  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

25 50 75 100

D
en

si
d

a
d

e 
(i

n
d

iv
íd

u
o

s 
m

-2
)

Densidades de babaçu (%)

Serrapilheira

Solo



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Densidade (indivíduos m-²) em diferentes distâncias (perto e longe) em diferentes 

concentrações de palmeira babaçu 

 

Palavras-chave: Abundância. Serapilheira. Macrofauna edáfica. 
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AÇAÍ COMO SUBSTRATO ORGÂNICO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS 

NATIVAS. 
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Grande parte do açaí (Euterpe oleracea) consumido na cidade de Imperatriz – MA advém 

do povoado km 1700, abastecendo cerca de 80% do mercado de açaí na região, entre eles a 

feira livre do Mercadinho, uma das maiores da região. Tanto na feira quanto no povoado, 

após a extração da polpa, ocorre o acúmulo de resíduos (subprodutos do tipo caroços de açaí) 

sem destinação adequada, gerando odor desagradável e riscos de proliferação de patógenos 

e por vezes, torna-se um problema para a população. Seguindo a proposta de sustentabilidade 

esta pesquisa objetiva o reaproveitamento do bagaço do processamento de açaí para 

utilização como substrato na produção de mudas nativas de aroeira (Myracrodruon 

urundeuva), justificando-se pelo açaí provavelmente apresentar propriedades químicas e 

físicas passível de serem aproveitadas que podem vir a melhorar a fertilidade do solo. Foi 

feita a coleta dos caroços, onde parte deles foi carbonizada e, posteriormente, transformados 

em substrato por meio de trituração. Após a trituração, os substratos carbonizado e não 

carbonizado foram misturados ao solo em diferentes proporções resultando em 8 tratamento 

submetidos ao delineamento DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado) e a implantação 

foi realizada no viveiro de mudas nativas do CESTE (Consorcio Estreito de Energia), na 

cidade de Estreito - MA. Ao finalizar a semeadura fez-se a caracterização dos substratos para 

determinação de suas propriedades químicas e físicas. Os efeitos dos diferentes tratamentos, 

caracterizados pelos dois tipos de substrato, foram medidos após 15 e 30 dias de germinação, 

utilizando-se as variáveis respostas compostas por altura da planta (H), diâmetro do colo 

(DC) e Número de folhas (NF). As médias foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA), para entender o efeito dos diferentes tratamentos na avalição dos parâmetros 

morfológicos estudados, e teste de Tukey a 5% de probabilidade, para identificar onde 

estavam essas diferenças.  

 

 

Figura 1: Carbonização do caroço do açaí (a esquerda); Trituração do caroço do açaí 

carbonizado e não carbonizado (centralizada); Substratos dispostos na bandeja em diversas 

proporções, confeccionando os 8 tratamentos (a direita).  
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Os resultados estão apresentados na Tabela 1 para medições com 30 dias após a germinação. 

A maior média para altura (3,71 cm) foi observada no tratamento T0, constituído apenas por 

solo local, classificado como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico A 

moderado, solo este que apresenta boas características químicas, como elevado valor de 

Saturação de bases (V%), pH em faixa adequada para o desenvolvimento da cultura, elevada 

capacidade de Troca de Cátions (CTC), níveis de fósforo classificados como médios e 

ausência de alumínio. Além disso, o solo apresenta textura argilosa, o que favoreceu boa 

capacidade de retenção de água e nutrientes. 

Tabela 1: Resultados obtidos após 30 dias da germinação. 

 Altura da Planta Diâmetro de colo Número de folhas 

T0 5,62 a 0,74 a 14,19 a 

T1 3,13 b 0,58 b 8,32 b 

T2 3,07 b 0,58 b 8,93 b 

T3 3,06 b 0,64 ab 8,47 b 

T4 3,20 b 0,59 b 8,68 b 

T5 3,09 b 0,61 ab 8,76 b 

T6 2,74 b 0,60 b 8,41 b 

T7 2,66 b 0,62 ab 8,28 b 

T8 2,82 b 0,61 ab 8,41 b 
Observação: médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

A análise dos resultados apresentados na Tabela 1 permitiu verificar que o tratamento T0 

apresentou as maiores médias para todos os parâmetros morfológicos avaliados. Com 

relação à altura da planta e número de folhas apresentou diferença significativa pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade quando comparado com os demais tratamentos. Foi possível 

constatar também que, com relação ao diâmetro do colo, parâmetro mais indicado para 

avaliar a capacidade de sobrevivência da muda quando transplantada em campo (DANIEL 

et al., 1997), o tratamento T0 apresentou diferenças significativas em relação aos tratamentos 

T1, T2, T4 e T6 e não diferiu estatisticamente dos demais tratamentos, com base nisso, as 

mudas produzidas por T0 (0,74 mm), T3 (0,64 mm) e T7 (0,62 mm) foram as que 

apresentaram maior diâmetro e isso ocorreu devido ao efeito do solo no substrato uma vez 

que nesses tratamentos a proporção de solo na mistura é elevada. Não houve diferença 

significativa entre o substrato não carbonizado (T3) e carbonizado (T7) considerando a 

mesma proporção de solo e substrato de açaí. Com relação ao número de folhas, os 

tratamentos que apresentaram as maiores médias foram os tratamentos T0 (14,19), T2 (8,93) 

e T5 (8,76), sendo esse parâmetro de suma importância, pois é um indicativo de 

produtividade, já que o processo fotossintético depende da área foliar da planta (FAVARIN 

et al., 2002). Com base na análise física dos substratos, constata-se que as características 

físicas como densidade e porosidade do substrato são promissoras, pois apresentou menores 

densidades quando comparados com o solo local (T0), pois a baixa densidade é um 

parâmetro importante no desenvolvimento de raízes e no manejo em viveiros. A porosidade 

total também se destacou em comparação com a testemunha, ou seja, apresentou maiores 

valores, o que induz a boa infiltração e permuta de gases com o meio externo. Os resultados 

de porosidade que tiveram valores de destaque foram T1 (25% substrato não carbonizado + 

75% solo) e T6 (50% substrato carbonizado + 50% solo). Já na Análise química, a 

determinação de oxido de ferro para os substratos carbonizados e não carbonizados resultou 

em baixa variabilidade para ambos, entretanto se caracterizarmos os dois resultados por 
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comparação entre eles observa-se que o substrato não carbonizado (0,73%) possui baixa 

variância em relação ao carbonizado (2,01%). Na determinação de pH, o resultado para 

ambos os substratos foi caracterizado como ácido, sendo 4,7 para o não carbonizado e 5,3 

para o substrato carbonizado, resultado este que impede o desenvolvimento adequado das 

plantas devido a menor disponibilidade dos outros nutrientes. Com relação aos resultados 

obtidos conclui-se que os resíduos de açaí carbonizado e não carbonizado utilizados como 

substrato vegetal, não apresentaram bons desempenhos para os parâmetros morfológicos 

avaliados em mudas de aroeira e foram piores do que a testemunha composta apenas de solo 

local; Os substratos compostos com diferentes misturas de resíduos de açaí não carbonizado 

+ solo apresentaram melhores desempenho quando comparados com os carbonizados; Os 

resíduos de açaí para serem utilizados como substrato para produção de mudas em viveiros 

devem passar por correções químicas ou processos que diminuam sua acidez e sua alta 

relação C/N, caracterizada por Teixeira et al. (2005). 

Palavras-chave: Substrato. Sustentabilidade. Fertilidade. 
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As podridões resultantes da atividade de patógenos ocasionam graves perdas em produtos 

agrícolas (MARI e GUIZZARDI, 1998). Os fungos constituem um dos principais causadores 

de doenças pós-colheita em frutas (SNOWDON, 1990), dentre estes o Colletotrichum 

gloeosporioides, que causa a doença conhecida como antracnose, manchas e podridões, que 

afetam a polpa da fruta inviabilizando-as comercialmente (GAYET, 1994). Na perspectiva 

de reduzir as podridões pós-colheita, várias tecnologias têm sido adotadas, dentre elas a 

indução de resistência (elicitores bióticos e abióticos), que podem agirem diretamente como 

moléculas sinais ou induzirem a ativação de genes que codificam a síntese de fatores de 

resistência (DANTAS, 2004). Este trabalho objetivou avaliar o efeito de bioindutores 

(Acadian® e Trichodermil®) e indutores abióticos (Bion® e Quitosana®) na expressão da 

resistência a antracnose em frutos, como uma alternativa sustentável no controle de doença 

pós-colheita provocada pelo fungo Colletotrichum gloeosporioides. Para tanto, isolados 

patogênicos foram obtidos de lesões típicas de antracnose em frutos de manga, goiaba e 

mamão. Mangas, provenientes da CEASA do município de São Luís- MA, foram trazidas 

ao Laboratório de Fitopatologia da Universidade Estadual do Maranhão em estádio de 

maturação comercial. As amostras foram Conduzida por delineamento inteiramente 

causalizado com 4 indutores x 2 concentrações x 4 repetições e submetidas aos tratamentos 

com indutores bióticos e indutores abióticos, sendo 4 tratamentos com os bioindutores (TB): 

TB1 - (acadian 200 µl.ml-1); TB2- (acadian 400 µl.ml-1); TB3- (trichodermil 100 µg.ml-1); 

TB4- (trichodermil 200 µg.ml-1); e 4 tratamentos com indutores abióticos (TA): TA1- 

(acibenzolar-S-methyl 50 µg.ml-1); TA2- (acibenzolar-S-methyl 100 µg.ml-1); TA3- 

(quitosana 200 µl.ml-1); TA4- (quitosana 400 µl.ml-1). Para avaliação do efeito dos indutores 

de resistência sobre diferentes frutos em pós-colheita foi utilizado delineamento inteiramente 

causalizado com 2 fruteiras x 4 indutores x 4 repetições, para os tratamentos que 

apresentaram melhor efeito no controle da antracnose em frutos de manga, sendo que foram 

utilizados os frutos de mamão e goiaba, a fim de avaliar a eficiência dos indutores no controle 

de antracnose. As análises estatísticas foram realizadas com as médias obtidas para cada 

tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Assistat 7.7 beta. Os 

resultados demonstraram que os produtos Bion®, Quitosana® trichodermil®, Acadian® 

apresentaram efeito sobre as lesões de antracnose, causadas pelo funto C. gloeosporioide, 

em frutos de manga, após 7 dias de incubação. De acordo com a Tabela 1, observa-se que os 

produtos testados se mostraram eficientes no controle do fungo isolado de frutos de manga, 

pois reduziram significativamente as lesões da antracnose em relação a testemunhas.  A 

partir da primeira concentração, com exceção do tratamento com trichordermil®, observou-

se uma redução das lesões de antracnose nos frutos de manga. Proferindo assim, que o 

produto em maior dosagem se mostrou mais eficiente para o controle do fungo. Para o 
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Bion®, quitosana® e Acadian® as concentrações 50 µg.ml-1, 200µl.ml-1e 400µl.ml-

1respectivamente foram satisfatórias, e 100µg.ml-1 para o Trichodermil® a concentração de 

melhor eficácia no controle da antracnose em frutos de manga.  

 

Tabela 1- Efeito de diferentes indutores abióticos e bioindutores em diferentes 

concentrações, no controle das lesões de antracnose em frutos de manga.  

 

Tratamentos 

 

Médias de crescimento micelial (cm)* 

Conc.1** Conc.2*** Testemunha 

 

Bion® 

 

1,37 Cb 

 

1,05bB 

 

3,22 aA 

  

 Quitosana® 

 

1,60 bcB 

 

1,12 abC 

 

3,22 aA 

 

Trichodermil® 

 

2,97 aA 

 

1,50 bC 

 

3,22 aA 

 

Acadian® 

 

1,87 bB 

 

1,45 aC 

 

3,22 aA 

 

CV% 

 

9.74 
As Médias seguidas pelas letras maiúsculas na horizontal e minúscula na vertical não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Valores obtidos no 

7º dia do experimento. **menores concentrações dos produtos. ***maiores concentrações dos 

produtos. CV% = Coeficiente de variação em %. 

 

De acordo com a Tabela 2 os produtos testados (Bion®, Quitosana® trichodermil® e 

Acadian®) apresentaram efeitos sobre o fitopatógeno C. gloeosporioides oriundos de frutos 

de mamão e goiaba, diminuindo o crescimento micelial do mesmo. Contudo, o indutor de 

resistência Bion® foi o produto em que se obteve o melhor resultado de controle para ambos 

os frutos. De acordo com Mariano & Romeiro (2000), desde a metade do século XX é 

observada a indução de resistência em plantas a patógenos e, ultimamente, sabe-se a 

incomensurável possibilidade do emprego de indutores no controle dessas doenças. 

Trabalhos efetivados por Querino et al. (2005), citam o uso de Bion® em distintas plantas 

para o controle de alguns patógenos como o Colletotrichum gloeosporioides. De acordo com 

Galo (2014) a quitosana® inibiu o crescimento de fungos dos gêneros Cladosporium, 

Aspergillus e Penicillium, além de manter a firmeza e os teores de sólidos solúveis, de acidez 

titulável e de ácido ascórbico em frutos de mamão. Segundo Kelecom (2002), o Acadian ® 

exibem compostos bioativos que inibem o crescimento de fungos e bactérias, pois estimulam 

o crescimento e fortalecem as defesas das plantas contra patógenos. Observou-se também 

que os frutos pós-colheita de mamão e goiaba, assim como os de mangas, tratados tanto com 

os bioindutores e indutores abióticos, apresentaram um retardamento na senescência, além 

da conservação da textura mais firme dos frutos, quando comparados aos frutos que não 

receberam o tratamento (testemunhas). 
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Tabela 2- Efeito de diferentes indutores abióticos e bioindutores em diferentes 

concentrações, no controle das lesões de antracnose em frutos de mamão. 

 

Tratamentos 

Médias de crescimento micelial (cm) * 

Mamão Goiaba 

 

Bion® 

 

1,53ª 

 

1,61ª 

  

 Quitosana® 

 

1,82b 

 

1,92b 

 

Trichodermil® 

 

2,39 c 

 

2,43c 

 

Acadian® 

 

1,95b 

 

1,99b 

 

Testemunha 

 

3,0 d 

 

3,0 d 

 

CV% 

 

13,29 

 

12,9 
As Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Valores obtidos no 7º dia do experimento. CV% = 

Coeficiente de variação em %. 

 
 

Palavras-chave: Produtos, antracnose e frutas. 
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ANÁLISE DE RISCO CLIMÁTICO PARA A SEMEADURA DA SOJA NO ESTADO 

DO MARANHÃO. 
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Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de MENEZES. 
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Colaboladores: Taynara Cruz dos SANTOS – Graduanda de Engenharia 

Agronômica/UEMA e Ociane de Brito ALVES – Graduanda de Engenharia 

Agronômica/UEMA. 

 

A produtividade das culturas agrícolas, principalmente a soja, é altamente dependente da 

quantidade de chuvas, bem como da frequência e intensidade dos períodos secos durante a 

estação de crescimento (ASSAD, et al.,1998). Déficits hídricos expressivos, durante a 

floração/enchimento de grãos, provocam alterações fisiológicas na planta, como o 

fechamento dos estômatos e o enrolamento de folhas e, como consequência causam a perda 

prematura de folhas e de flores e abortamento de vagens, resultando, em redução do 

rendimento de grãos (EMBRAPA, 2013). Objetivou-se com este trabalho definir, 

considerando as regiões homogêneas de precipitação onde existe produção de soja (Glycine 

max L.) no estado do Maranhão, as épocas favoráveis a semeadura com menor risco 

climático. Os dados de temperatura do ar e de precipitação foram utilizados na determinação 

da evapotranspiração potencial decendial média entre os anos de 1985 e 2010, segundo 

critério proposto por (THORNTHWAITE, 1948). O zoneamento agroclimático de risco foi 

efetuado utilizando o programa computacional Sarrazon (BARON et al., 1996), para o 

cálculo do balanço hídrico, aplicado aos dados em escala temporal decendial. O Estado do 

Maranhão foi dividido em 10 regiões homogêneas de precipitação, segundo a metodologia 

de (MENEZES, 2009). A área de estudo restringiu-se às regiões homogêneas de precipitação 

2(Chapadinha), 3(Balsas), 6(Imperatriz), 8(Colinas) e 10(Sambaíba) consideradas 

produtoras de soja do estado do Maranhão. Fez-se a análise de risco climático para cada tipo 

de solo utilizando os valores de CAD de 50 mm para solos arenosos, CAD de 70 mm para 

solos intermediários e CAD de 100 mm para solos argilosos. O ISNA (Índice de Satisfação 

das Necessidades de Água) é a relação entre o conteúdo de água que a planta consumiu e 

que seria necessário para atingir sua produtividade ao máximo (Assad et al.,2004; Gonçalves 

& Júnior, 2008). O valor deste índice varia entre 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 maior a 

quantidade de água armazenada no solo (Nieuwenhuis et al., 2006). E para a determinação 

dos níveis de riscos agroclimáticos, foram estabelecidas três classes, de acordo com o ISNA 

para a fase de floração e enchimento de grãos: favorável (baixo risco): ISNA (ETr/ETm > 

0,60); intermediária (médio risco): 0,50 < Etr/ETm< 0,60; e desfavorável (alto risco): 

Etr/ETm < 0,50. O calendário agrícola para cada região está representado na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Calendário agrícola das regiões homogêneas de precipitação produtoras de soja. 

 

 Na região 2, para solos de textura arenosa (CAD 50 mm) a melhor data para o plantio 

de soja é a partir do 2° decêndio de Dezembro, pois o ISNA atingiu um valor de 

0,67,representando um baixo risco para a cultura; considerando os solos de textura 

intermediária (CAD 70 mm) a partir do 1°decêndio de Dezembro o ISNA apresentou um 

valor satisfatório(<60), bem como para os solos de textura intermediária (CAD 100 mm).  

 Na região 3, a partir do 1°decêndio de Outubro já é indicado para dar início ao plantio 

considerando os três tipos de solos, pois os resultados do ISNA apresentaram valores 

satisfatórios, atingindo valores maiores que 0,60, representando um baixo risco. 

 Na região 8, para solos de textura arenosa a partir do 2°decêndio de Novembro pode-

se dar início ao plantio representando um médio risco (0,50 < Etr/ETm< 0,60) para o cultivo 

de soja, considerando os solos de textura intermediária a partir do 3°decêndio de Outubro o 

ISNA apresentou um valor satisfatório, bem como para os solos de textura intermediária.  

 Na região 10, a melhor data para o plantio de soja é a partir do 2°decêndio de 

Dezembro, em relação aos solos de textura intermediária a data é semelhante, a partir do 

2°decêndio de Dezembro já pode dar início, bem como para os solos de textura argilosa. 

 

 

Palavras-chave: Balanço Hídrico. Índice de Satisfação das Necessidades de Água. 

Calendário Agrícola.  
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REGIÃO 

PRODUTORA 

 

 

PLANTIO E 

COLHEITA 

(CAD 50 mm) 

VALORES        

DO ISNA 

 

PLANTIO E 

COLHEITA 

(CAD 70 mm) 

 

VALORES           

DO ISNA 

 

PLANTIO E 

COLHEITA 

(CAD 100 mm) 

 

VALORES 

DO ISNA 

 

R2 (Chapadinha) 
 

15/12 e 13/04 

 

0,67 

 

05/12 e 03/04 

 

0,61 

 

05/12 e 03/04 

 

0,68 

 

R3 (Balsas) 
 

05/10 e 02/02 

 

0,63 

 

05/10 e 02/02 
    

     0,76 

 

 05/10 e 02/02 

 

0,78 

 

R8 (Colinas) 
 

15/11 e 14/03 

 

0,51 

 

26/10 e 22/02 
 

0,66 

 

 26/10 e 22/02 

 

0,72 

 

R10 (Sambaíba) 
   

 15/12 e 13/04 

 

0,77 

 

15/12 e 13/04 

 

0,84 

 

15/12 e 13/04 

 

0,92 
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O arroz (Oryza sativa L.) se destaca como uma das mais importantes culturas alimentares 

no Brasil. No Maranhão, a Baixada Maranhense apresenta grande importância ecológica 

para o Estado. Além da importância ecológica, a Baixada Maranhense tem uma enorme 

importância social, pois, no conjunto de municípios nela assentados, nos quais se inclui a 

cidade de Arari, há uma parcela significativa da população que vive direta e indiretamente 

da exploração de recursos dos campos inundáveis, tendo como exemplo o cultivo do arroz 

que é realizado nas bordas desses campos. Nessas áreas (campos inundáveis), as condições 

de boa fertilidade química e umidade dos solos, favorecem o surgimento de algumas espécies 

de plantas espontâneas que competem com as culturas, como exemplo o arroz, pelos mesmos 

fatores de crescimento, o que resulta em perdas na produção e na qualidade de grãos, motivo 

pelo qual devem ser controladas (ERASMO et al., 2004). A importância do banco de 

sementes advém do fato de ser constituído por sementes viáveis, potencialmente capazes de 

produzir plântulas, as quais poderão substituir plantas mortas ou aumentar a população de 

plantas de determinadas espécies (SOUZA, 1997). O conhecimento da distribuição, 

quantificação e composição populacional, das sementes no solo, resulta em valiosa 

ferramenta para o entendimento da evolução das espécies (MARTINS; SILVA, 1994). 

Objetiva-se com este trabalho realizar o levantamento da população infestante na cultura do 

arroz no município de Arari e identificar e quantificar as plântulas em casa de vegetação. O 

levantamento do banco de sementes foi realizado em áreas de 03 produtores rurais no 

município de Arari, pertencente à microrregião da Baixada Maranhense. A estimativa do 

banco de sementes, da fase vegetativa do arroz, foi realizada a partir da retirada de 50 

amostras simples de solo, em 3 (três) áreas de produtor rural, na camada de 0-10 cm, com 

um trado tubular de 5 cm de diâmetro. A coleta de solo foi feita de forma sistemática, em 

um caminhamento em ziguezague. As amostras foram homogeneizadas em baldes 

formando-se duas amostras compostas, acondicionadas em sacos plásticos identificados e 

trazidos à UEMA. Desta foram retiradas, destorroadas e peneiradas doze subamostras de 

cada amostra composta (repetição), com peso igual a 1 kg cada, acondicionadas em bandejas 

identificadas e colocadas em casa de vegetação da Fazenda Escola de São Luís sob sistema 

de regas diárias. As plântulas que emergiram foram contadas e identificadas por espécie, 

sendo realizadas avaliações em intervalos de quinze dias após implantação, na casa de 

vegetação. Após cada avaliação as plântulas foram retiradas das bandejas, a seguir foi feito 

o revolvimento do solo para estimular novos fluxos de emergência. Os parâmetros 

fitossociológicos (densidade relativa, frequência relativa e índice de valor de importância) 

mostraram que na área 1, após 15 dias de implantação do experimento, as espécies que 

apresentaram maior IVI foram Cyperus esculentus e Frimbristylis miliacea com índices de 

42,32% e 35,57%, respectivamente. A espécie F. miliacea apresentou maior IVI 119,52 aos 

30; 45; 60; 75 e 90 dias da implantação do experimento.Observou-se que o parâmetro que 
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mais influenciou o IVI de F.miliaceae foi a densidade relativa de 80,23%  isso significa que 

essa espécie teve uma grande participação numérica no banco de sementes da área 1 da 

cultura do arroz. Na área 2, a espécie C. esculentus apresentou maior IVI aos 15 dias, 106,62, 

com importante participação em número de indivíduos quando analisado sua alta densidade 

relativa, 91,55%. A espécie L. leptocarpa (Figura 7) apresentou alto IVI (49,11%) aos 15 

dias após a implantação do experimento. Na área 3 encontrou-se semelhante resultado com 

a espécie F.miliaceae apesentando maior IVI, 105,82%.Na fase reprodutiva na área 1, as 

espécies C.esculentus e S. capitata  apresentaram maior IVI (105,97; 23,91) aos 15 dias da 

implantação do experimento, respectivamente. Para a espécie C.esculentus, o parâmetro que 

mais influenciou foi a densidade relativa. Para a espécie S. capiata  o parâmetro de maior 

elevação do IVI em todas as avaliações (15;30;45;60;75 e 90 DAI) foi a Frequência relativa, 

evidenciando que essa espécie apresentou grande ocorrência na área amostrada. Erasmo 

2004, em levantamento fitossociológico realizado na cultura de arroz irrigado obteve as 

plantas, Cyperus sp.,E. indica, Ludwigia sp e F. miliacea, como as espécies de maior 

ocorrência.. Já na área 3,  as espécies F. miliaceae e E. indica apresentaram maiores valores 

de IVI (85,51; 53,59) após os 30 DAI, respectivamente. Observações anuais sobre a flora 

daninha emergente indicam que as estimativas de emergência de bancos de sementes podem 

ser muito variáveis. Ou seja, podem ocorrer em razão da sua distribuição vertical no solo, 

cobertura desuniforme do solo, incluindo variações de clima, manejo do solo e das culturas 

estabelecidas, considerando-se principalmente, as relações entre emergência e morte de 

plântulas (VOLL,2002). A partir dos cálculos para determinar a quantidade de sementes 

viáveis na área, os valores obtidos para a fase vegetativa nas três áreas correspondem a 

14.738.888,00; 43.477.777,78; 8.633.333,33, A1, A2 e A3 respectivamente (Figura 1). 

Dessa forma, obteve-se a maior quantidade de sementes viáveis de plantas espontâneas no 

banco de sementes da área 3. 

 

Figura 1. Número de sementes viáveis na fase vegetativa da cultura do arroz nas três áreas 

amostradas. 

 

Na fase reprodutiva, os cálculos para determinar a quantidade de sementes viáveis nas áreas, 

obtiveram os seguintes valores:16.216.666,66; 17.461.111,11; 42.058.333,33, A1, A2 e A3 

respectivamente (Figura 2).  Dessa forma, obteve-se a maior quantidade de sementes viáveis 

de plantas espontâneas no banco de sementes da área 3. 
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Figura 2. Número de sementes viáveis na fase reprodutiva  da cultura do arroz nas três áreas 

amostradas. 

 

O banco de sementes no presente estudo apresentou elevado número de plantas germinadas, 

sendo um total de 7.434 na fase vegetativa e 3.895 na fase reprodutiva. As famílias Poacea 

e Cyperaceae apresentaram maior número de riqueza florística, com maior número de 

espécies. Consideração o Índice de Valor de Importância (IVI) a espécie mais importante 

nas duas fases foi a C.esculentus . Nas duas fases estudadas o maior número provável de 

sementes viáveis foi verificado na área 3. 

 

Palavras-chave: plântulas; Arroz; daninhas;  
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Na Ilha de São Luís, o quiabeiro é uma hortaliça de grande importância sócio-econômica 

sendo cultivada principalmente por agricultores familiares em pequenas áreas. É cultivado 

tanto no período das águas como no período de “estiagem” em espaçamentos largos que 

favorecerem o surgimento das plantas daninhas que comprometem a produção do quiabeiro 

por competirem por água, luz e nutrientes. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo 

determinar o período total de prevenção a interferência (PTPI) das plantas daninhas na 

cultura do quiabo em sistema orgânico em São Luís-MA, para determinar o melhor momento 

da intervenção e/ou métodos de controle das mesmas. O experimento foi instalado no dia 07 

de novembro do ano 2014 em área da empresa Alimentum Ltda. no povoado de Andiroba 

em São Luís-MA. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com sete 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pelo controle da 

comunidade infestante a partir do transplantio até a colheita (7, 14, 21, 28, 35, 42 e 86 dias 

após o transplantio - DAT).  O controle das plantas daninhas foi realizado por capinas 

manuais em todas as parcelas experimentais, a cada sete dias. As avaliações da densidade e 

da matéria seca das plantas daninhas foram realizadas na colheita através da coleta das 

plantas por meio de três amostragens ao acaso utilizando-se quadrados de 0,50 x 0,50 m. A 

cada lançamento, as partes aéreas das plantas foram colhidas, contadas e identificadas por 

família, gênero e espécie. Após a identificação e contagem, as partes aéreas das plantas 

foram acondicionadas em estufa com ventilação forçada de ar a 65-70° C por 72 horas até 

atingir massa constante, para pesagem em balança de precisão. Os dados de densidade e 

massa seca de cada população foram submetidos à análise de regressão por tratamento. Na 

colheita foram determinados: o número comercial de frutos por planta e produção em peso 

(kg.ha-1) dos frutos comerciais de quiabo. As análises dos dados da produção foram feitas 

por tratamento e foram submetidas à análise de regressão pelo modelo sigmoidal de 

Boltzman. Com base nas análises, as espécies de maior importância econômica para a cultura 

do quiabo foram: C. dactylon, A. retroflexus e C. benghalensis (Figura 1). Essas espécies 

tiveram uma média do IVI acima de 17,8%. E o PTPI para a cultura do quiabo orgânico é de 

43 DAT. 
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Figura 1. Principais espécies de plantas daninhas (C. dactylon-A; A. retroflexus-B; C. 

benghalensis-C) identificadas na área experimental de cultivo de quiabo cv. Valença em 

sistema orgânico, São Luís-MA/2015. 

 

Segundo Kissmann e Groth (1997), C. dacytlon (Figura 1A) efetua a fotossíntese pelo ciclo 

C4, não se desenvolvendo bem à sombra, porém, quando em condições favoráveis alastra-

se sobre o solo formando uma cobertura contínua. Já a A. retroflexus possui alta capacidade 

dispersora de sementes, por isso destacou-se na comunidade infestante com grande acúmulo 

de biomassa, fato que inibiu o desenvolvimento de C. dactylon. Ademais, C. benghalensis 

foi favorecida pela adubação de plantio com esterco de galinha e pelo microclima gerado 

nas entre linhas. 

Tabela 1. Tabela resumo de dados de produção em Kg.ha-1 para plotagem do gráfico pelo 

modelo sigmoidal de Boltzmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Produtividade do quiabo (Valença) em Kg.ha-1 e ajuste dos dados de produção 

pelo modelo sigmoidal de Boltzmann, em função dos períodos de controle das plantas 

espontâneas, considerando-se uma perda de 5% de produtividade. São Luís - MA, 2015. 

 

Trat. Períodos de Controle  Peso de Frutos/6,4 m² Kg/ m² Kg/ha 

1 7  2,82 0,440 4402,73 

2 14  3,31 0,517 5167,38 

3 21  3,51 0,548 5478,52 

4 28  4,18 0,653 6525,39 

5 35  4,63 0,724 7238,28 

6 42  4,87 0,761 7605,47 

7 86  5,17 0,808 8083,98 

A B C 
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Em relação ao Período Total de Prevenção à Interferência (PTPI), determinou-se 43 DAT 

para produção por hectare, isto é, o controle além de 43 DAT não elevou a produtividade do 

quiabo (Figura 2). Já Dada e Fayinminnu (2010) registraram valores de 42 dias após a 

semeadura para o PTPI também em sistema orgânico. Isto sugere que até esse período a 

cultura deve ser mantida livre das plantas espontâneas para que não seja afetada 

negativamente, pois segundo Pitelli e Pitelli (2004) as espécies que emergirem neste período 

terão atingido tal estágio de desenvolvimento que promoverão expressiva interferência sobre 

a planta cultivada a ponto de reduzir significativamente sua produtividade econômica. Vale 

ressaltar também que a cultura após esse período formou uma copa capaz de sombrear o solo 

e interceptar a radiação solar melhor que as plantas espontâneas, tornando a interferência 

menos eficaz. 

 

Palavras-chave: Abelmoschus esculentus L., Controle, Comunidade Infestante. 
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SEMENTES DE FAVA D’ANTA (Dimorphandra mollis) E FAVA DE BOLOTA 

(Parkia platycephala) COLETADAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE-

ESTREITO. 
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Orientador: Paulo Henrique Aragão CATUNDA. 
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A fava D’anta (Dimorphandra mollis) e a Fava de Bolota (Parkia platycephala) são espécies 

encontradas no cerrado maranhense. A D. mollis tem lugar garantido no mercado mundial 

de produtos cosméticos e farmacêuticos, e a prática de extrativismo pode ocasionar perda na 

variabilidade genética da espécie (PAULA et al, 2007). A P. platycephala tem importância 

por suas vagens serem muito utilizadas na alimentação de ruminantes na sua região de 

ocorrência. (ALVES et al., 2007). Ambas possuem dormência e necessitam de tratamentos 

especiais para poder germinar. Este trabalho objetivou testar três tratamentos em sementes 

das duas espécies coletadas na área de influência da Usina Hidrelétrica de Estreito, 

Maranhão (UHE – Estreito). Os tratamentos foram: escarificação mecânica feita através do 

corte com um alicate do ápice oposto à micrópila, Figura 1-A, imersão em uma solução com 

10% de vinagre branco durante 12 horas e imersão em água a 80 ºC durante 1 minuto. As 

sementes foram separadas em lote homogêneo, de acordo com a cor e o tamanho, sendo 

eliminadas aquelas que visivelmente apresentavam aspectos diferentes do normal da espécie, 

atacadas por patógenos ou sem desenvolvimento aparente do embrião (OLIVEIRA et al, 

2008). Foram submetidas 100 sementes a cada tratamento. Utilizou-se 16 caixas de acrílico 

Gerbox, 25 sementes em cada caixa, 4 caixas em cada tratamento. As caixas foram lavadas 

e esterilizadas em álcool 70%. O fundo de cada caixa foi revertido com duas camadas de 

papel Germiteste, sendo este posto em estufa durante 1 hora a 160 ºC (MOREAL, 2011), 

esterelizou e manteve o papel seco, o que facilitou a montagem. No momento da montagem 

as sementes foram dispostas na Gerbox de forma a evitar competição. As sementes foram 

dispostas em Câmara de Germinação MA 400 Marconi, nas temperaturas constantes, sob luz 

e escuro contínuos, e nas alternâncias de 30-25ºC, onde a temperatura mais alta referem-se 

ao período de luz, sob fotoperíodo de 12 horas e umidade controlada. Figura 1-B. Os testes 

com a D. mollis foram repetidos 4 vezes em função da incidência demasiada de fungos, 

Figura 1-C, no entanto em nenhuma das repetições se conseguiu obter caixas sem a 

infestação. Giuliano et all (2005) afirma que as sementes de D. mollis são portadoras de 

microrganismos que podem interferir na germinação. Os fungos foram identificados como 

pertencentes ao gênero Rhizopus, Figura 1-D, que é um "sapróbio comum e parasita 

facultativo de frutos e vegetais maduros (CHAYB, 2014). Os testes com P. platycephala não 

apresentaram grandes interferências por fungos. A análise estatística foi realizada utilizando 

o programa Assistat 7.7. beta. As médias foram submetidas ao teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade, Tabela 1 e 2. As médias seguidas pela mesma letra não diferem 

estatisticamente entre si.  
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Figura 1 – A: Câmara de Germinação utilizada no experimento; B: Processo de 

escarificação mecânica com alicate; C: Incidência de fungos no teste de germinação de D. 

mollis; D: Fungos do gênero Rhizopus no microscópio óptico.  

Tabela 1 – Dimorphandra mollis - Médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. T1 – Controle, T2 – Água Quente, T3 – Vinagre a 10%, T4 – Escarificação 

Mecânica. 

Médias de tratamento 

---------------------- 

T1       2.50  ab 

T2       6.50  ab 

T3       1.75  b 

T4      11.75 a 

---------------------- 

dms =       9.72786 

CV% = 82.35     

 

Tabela 2 – Parkia platycephala - Médias submetidas ao teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. T1 – Controle, T2 – Água Quente, T3 – Vinagre a 10%, T4 – Escarificação 

Mecânica.  

Médias de tratamento 

---------------------- 

T1       6.25   b 

T2       5.75   b 

T3       2.50   c 

T4      23.25  a 

---------------------- 

dms =       3.16455 

CV% = 15.97  
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Como mostra a Tabela 1 (Dimorphandra mollis) e na Tabela 2 (Parkia platycephala) o 

tratamento de escarificação mecânica foi o que demonstrou resultados superiores, como se 

observa nas médias submetidas ao teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. A D. 

mollis teve uma incidência de fungos superior à fava de bolota, onde foram identificados 

fungos do gênero Rhizopus.  

 

Palavras-chave: Dormência, Fava D’anta, Fava de Bolota. 
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AVALIAÇÃO DA BIOMASSA MICROBIANA DO SOLO NO MANEJO 

ORGÂNICO COM DIFERENTES FONTES DE ADUBAÇÃO POTÁSSICA NA 
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A biomassa microbiana do solo (BMS) é a fração viva da matéria orgânica, responsável por 

processos bioquímicos e biológicos no solo e sensivelmente alterada pelas condições 

impostas pelo meio (BALOTA et al., 2008).  Dessa forma, a BMS é influenciada pelo clima, 

pela aeração, pela disponibilidade de nutrientes minerais e pelo C orgânico do solo.  Em 

situações com maior deposição de resíduos orgânicos no solo e com grande quantidade de 

raízes, há estímulo da biomassa microbiana, acarretando seu aumento populacional e de sua 

atividade (CATTELAN e VIDOR, 1990).  A biomassa microbiana também representa o 

compartimento central do ciclo do C, do N, do P e do S no solo e pode funcionar como 

compartimento de reserva desses nutrientes ou como catalisador na decomposição da matéria 

orgânica.  Assim, além dos fatores de ambiente, a quantidade e a qualidade dos resíduos 

vegetais depositados sobre o solo podem alterar consideravelmente a atividade e a BMS. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a biomassa microbiana em um solo sob 

sistema orgânico com diferentes fontes de adubação potássica na presença e ausência de 

biofertilizante. Foram utilizadas amostras de solo, provenientes de um experimento mantido 

em sistema de manejo orgânico cultivado com milho localizado na empresa Alimentum Ltda 

na zona rural de São Luís. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados 

em arranjo fatorial com três repetições, sendo os tratamentos resultantes da combinação de 

três fontes alternativas de potássio (sulfato de potássio, cinza de madeira e pó de 

marmoraria); aplicados em quatro doses (0, 60, 90 e 120Kg/ha) avaliados na presença e na 

ausência de biofertilizante com 4 repetições. De cada tratamento foram coletadas 

aleatoriamente cinco subamostras (repetições) para formação da amostra composta, na 

profundidade de 0-20 cm. As amostras foram secas ao ar, homogeneizadas, eliminando-se 

todos os fragmentos de raízes e restos vegetais, e passadas em peneira de 2 mm. De cada 

amostra composta foram retiradas e pesadas subamostras de 20g de solo para determinação 

do teor de umidade, sendo colocadas em estufa a 105° C, por 24 horas. Os parâmetros 

avaliados foram: carbono da biomassa microbiana do solo C-BMS, respiração basal do solo 

(RBS), quociente metabólico (qCO2), carbono total COT e nitrogênio total (N). Foram 

calculadas ainda, a relação C/N, e a relação entre o carbono da biomassa microbiana e o 

carbono total do solo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo Teste de Tukey a 5 de probabilidade.   Os resultados obtidos demonstraram 

que houve diferença estatística entre os tratamentos para os valores da biomassa microbiana 

do solo (C-BMS), e os valores mais elevados foram observados para os tratamentos na 

presença do biofertilizante (Tabela 1). No geral, as maiores diferenças significativa 

ocorreram entre os tratamentos com relação a testemunha (Tabela 1). Com a estimativa da 
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atividade microbiana através da respiração basal (liberação de CO2) foi possível avaliar os 

efeitos da aplicação do biofertilizante e das diferentes doses e fontes de potássio (sulfato de 

potássio, cinza de madeira, pó de marmoraria) durante o período de cultivo do milho. Com 

o aumento das doses das diferentes fontes de potássio não foram observadas diferenças 

significativas na produção de CO2, não ocorrendo em nenhuma das doses elevação do 

processo respiratório, mesmo na presença. Os resultados obtidos apontam que, nas condições 

em que este trabalho foi realizado, a BMS não foi capaz de refletir essas possíveis diferenças, 

sugerindo que os aportes de C-C02, em termos de quantidade e qualidade, apontam para uma 

situação de similaridade entre os diferentes tratamentos. 
 

Tabela 1 - Valores médios de carbono da biomassa microbiana do solo (C-BMS), respiração 

basal (RBS), quociente metabólico, carbono total, nitrogênio total, relação 

carbono/nitrogênio (C/N) e relação carbono da biomassa microbiana do solo/carbono 

orgânico total (BMS/COT) nos diferentes tratamentos de cultivo na presença de 

biofertilizante. 
 

Medias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tuckey a 5% probabilidade 

 

Tabela 2 - Valores médios de carbono da biomassa microbiana do solo (C-BMS), respiração 

basal (RBS), quociente metabólico, carbono total, nitrogênio total, relação 

carbono/nitrogênio (C/N) e relação carbono da biomassa microbiana do solo/carbono 

orgânico total (BMS/COT) nos diferentes tratamentos de cultivo na ausência de 

biofertilizante. 

Medias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tuckey a 5% probabilidade 

 

As taxas de respiração basal (RBS) variaram de 37,43 a 80,37 mg C-C02 kg solo h-1. A 

maior atividade biológica ocorreu na área do tratamento com biofertilizante e aplicação do 

pó de marmoraria seguida da cinza de madeira. Com relação aos teores de carbono total do 

solo (COT), houve diferença significativa apenas para os tratamentos com biofertilizante 

(Tabelas 1 e 2). De acordo com os resultados obtidos o teor de carbono total não foi 

influenciado pelos tratamentos e assim, maiores teores foram observados para o pó de 

marmoraria. Para o nitrogênio total do solo não houve diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo os tratamentos que receberam biofertilizante apresentaram maiores teores 

médios. Altos teores de nitrogênio implicam em elevada disponibilidade de substrato para 

proliferação da biomassa microbiana, o que sugere que para os tratamentos com 

biofertilizantes, os maiores valores de C e N resultam de uma oferta constante de resíduos 

Tratamentos C-BMS 
(mg.C.kg solo-

1) 

RBS 
(mg.C-CO2.kg solo-

1) 

qCO2 COT N C/N CBMS/COT 

Sulfato de potasio 169,12 a 64,41 a 0,25 b 1,9b 1,1a 1,73a 89,01 a 

Cinza de madeira 209,60 a 80,09 a 0,64 a 2,2b 1,4a 1,57a 95,27 a 

Pó de marmoraria 

Testemunha 

212,57 a 

39,12  b 

80,37 a 

37,43 b 

0,85a 

0,38 b 

4,2a 

1,1b 

1,6a 

0,8a 

2,63a 

1,37a 

50,61 ab 

35,56 b 

Tratamentos C-BMS 
(mg.C..kg solo-1) 

RBS 
(mg.C-CO2.kg solo.h-1) 

qCO2 COT N C/N CBMS/COT 

Sulfato de potasio 137,85b 49,59b 0,42a 1,5a 0,9a 1,66a 91,9a 

Cinza de madeira 154,48a 64,41a 0,23a 2,1a 1,1a 1,9a 73,56a 

Pó de marmoraria 

Testemunha 

186,48a 

26,54 c 

79,43a 

41,09b 

0,60a 

0,30a 

2,8a 

1,2a 

1,3a 

0,7a 

2,15a 

1,71a 

66,6a 

10,03b 
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vegetais à população microbiana, associada a uma rápida mineralização, que pode em curto 

e longo prazo afetar positivamente a conservação do carbono no solo, ou seja, este poderá 

ficar estocado na biomassa microbiana. Considerando estes aspectos, o carbono e o 

nitrogênio totais do solo, como indicativo de qualidade, não podem ser avaliados 

isoladamente, principalmente o carbono que normalmente está associado à biomassa 

microbiana, atividade biológica e quociente metabólico. O qCo2 variou de 0,23 a 0,85 mg C-

C02 kg.solo-1h-1 havendo diferença estatística apenas para o pó de marmoraria e a cinza de 

madeira em relação aos tratamentos, que apresentaram os maiores valores (Tabela 1). Os 

valores da relação carbono da biomassa/carbono total (CBMS/COT) mostram que só houve 

diferença estatística significativa entre os tratamentos na presença do biofertilizante (Tabela 

1). Esta relação funciona como um indicativo do aporte de carbono da biomassa microbiana 

em relação ao carbono orgânico do solo. Desta forma, quanto maior a relação CBMS/COT, 

considerando-se um mesmo solo, mais ativa é a matéria orgânica e mais sujeita a 

transformações. De modo geral pode-se concluir que a atividade microbiana, medida pela 

liberação de C-CO2, não foi afetada pela presença das diferentes fontes e doses de potássio 

tanto na presença como na ausência do biofertilizante; porém houve um incremento da 

biomassa microbiana expressa pelos teores de carbono microbiano com a aplicação do 

biofertilizante.  
 

Palavras-chave: Carbono da biomassa, potássio, manejo orgânico. 
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PLANTA DE BABAÇU (Attalea speciosa MART. EX SPRENG) EM PIRAPEMAS – 

MA. 
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A exploração da palmeira de babaçu A. speciosa é uma atividade bem estabelecida e secular 

no Brasil para uso como fonte de alimento, produção de objetos domésticos, matéria-prima 

para construção de casas e de biomassa (TEIXEIRA, 2008). Os ácaros apresentam 

importância tanto pelos danos que algumas espécies causam ao homem, animais e plantas, 

como pelos aspectos positivos que outras espécies apresentam, como predadores de pragas 

agrícolas e auxiliares no processo de decomposição de materiais orgânicos (MORAES; 

FLECHTMANN, 2008). O objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento da acarofauna 

plantícola sob diferentes densidades da planta de babaçu. O estudo foi desenvolvido no 

município de Pirapemas - MA, em uma área com diferentes densidades da palmeira de 

babaçu. Foram selecionadas 10 pindobas de cada densidade, das quais foram retirados 15 

folíolos por planta em 5 coletas mensais. A extração dos ácaros encontrados nas folhas 

coletadas foi realizada pelo método de lavagem das folhas. Posterior à lavagem e triagem 

dos ácaros, efetuou-se a montagem em lâminas de microscopia, com meio de Hoyer. A 

identificação dos exemplares montados foi realizada em microscópio estereoscópico óptico 

utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos de revisão. Foram encontrados 1.041 ácaros 

associados ao babaçu (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Número de ácaros encontrados em diferentes densidades de plantas de babaçu, no 

município de Pirapemas – MA.  

Subordem/ Família 
D1 

625 p/ha 

D2 

1.250 p/ha 

D3 

1.875 p/ha 

D4 

2.500 p/ha Total 

Oribatida 157 114 83 140 494 

Phytoseiidae 43 27 19 57 146 

Tydeidae 26 82 36 48 192 

Acaridida 6 10 13 4 33 

Cunaxidae 5 5 4 2 16 

Ascidae 8 0 1 0 9 

Tarsonemidae 4 3 5 1 13 

Stigmaeidae 1 0 0 2 3 

Tetranychidae 7 16 29 65 117 

Tenuipalpidae 2 2 3 1 8 

Bdellidae 0 0 9 1 10 

Total Densidade 259 259 202 321 1.041 
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Observou-se que do total de indivíduos encontrados 47,4% pertencem à subordem Oribatida, 

3,3% à subordem Acaridida, 17,7% ao grupo dos ácaros predadores (Phytoseiidae, Ascidae, 

Cunaxidae, Bdellidae e Stigmaeidae), 13,3% ao grupo dos ácaros fitófagos (Tarsonemidae, 

Tenuipalpidae e Tetranychidae) e 18,4% ao grupo dos ácaros generalistas (Tydeidae). Os 

ácaros das subordens Acaridida e Oribatida são mais abundantes no solo e menos presente 

em plantas. Estes ácaros se alimentam de restos de folhas, estratos superiores do solo rico 

em matéria orgânica, animais em decomposição e fungos (MARCHETTI, 2008). Por serem 

ácaros edáficos, os indivíduos coletados pertencentes às subordens Acaridida e Oribatida 

foram contabilizados, contudo não ingressaram nas análises realizadas. De acordo com os 

dados apresentados na tabela1, verifica-se que as densidades D1, D3 e D4 apresentaram o 

mesmo número de famílias de ácaros, demonstrando que o número de palmeiras por hectares 

não influenciou na distribuição de diferentes ácaros. Em relação ao nível populacional, a 

densidade D4 foi a que apresentou maior número de ácaros plantícolas, com 177 espécimes, 

seguida pela densidade D2, com 135 espécimes (Figura 1). Já em relação ao hábito alimentar, 

em D1 a família de predadores Phytoseiidae foi a que concentrou maior numero de ácaros 

encontrados, em D2 a maioria dos indivíduos encontrados pertencem à família generalista 

Tydeidae, em D3 os tideídeos também foram maioria, seguidos pelos ácaros fitófagos da 

família Tetranychidae, e em D4, os tetraniquídeos obtiveram a maioria dos espécimes 

coletados, seguidos pelos fitoseídeos.  

 

Figura 1. Número de ácaros encontrados em diferentes densidades da palmeira de babaçu 

no município de Pirapemas – MA, 2014. 

 

A análise faunística dos ácaros encontrados em D1 considerou as famílias Phytoseiidae e 

Tydeidae como superdominantes, superabundantes, superfrequentes e constantes. Em D2 a 

análise faunística classificou a família Tydeidae como dominante, muito abundante, muito 

freqüente e constante, e as famílias Phytoseiidae e Tetranychidae como dominantes, muito 

abundantes, freqüentes e constantes. A análise faunística dos ácaros encontrados em D3 

classificou as famílias Tydeidae e Tetranychidae como dominantes, muito abundantes, muito 

frequentes e constantes, e a família Phytoseiidae como dominante, comum, freqüente e 

acessória. Em D4 as famílias Phytoseiidae e Tetranychidae foram classificadas como 

dominantes, muito abundantes, muito freqüentes e constantes, e a família Tydeidae como 

dominante, abundante, muito frequente e constantes. Os ácaros tideídeos são generalistas e 

apresentam espécies fitófagas, predadoras, micófagas e de hábito alimentar não conhecido 

(BELLINI; FERES, 2008). Essa família também foi registrada em babaçu por Rodrigues 
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(2015a), em fragmento florestal no Município de Vargem Grande – MA, e nos municípios 

de Itapecuru Mirim - MA e Chapadinha – MA (Rodrigues, 2015b). A superdominância dos 

predadores fitoseídeos provavelmente deve-se ao baixo consumo alimentar de cada 

indivíduo de uma população, favorecendo o estabelecimento e permanência em campo 

mesmo nos períodos de densidade populacional relativamente baixa das presas (MORAES, 

1991). Oliveira et al. (2013), cita o babaçu como um hospedeiro adequado de ácaros 

predadores, principalmente daqueles pertencentes à família Phytoseiidae. Quanto aos ácaros 

fitófagos, a família Tetranychidae foi a única que se destacou nas quatro densidades. Embora 

tenham sido classificados como dominantes, as pindobas amostradas não apresentavam 

danos causados por estes organismos, provavelmente devido à atuação dos ácaros 

predadores associados. A densidade D4 foi a que apresentou maior diversidade da 

acarofauna, sugerindo que quanto mais adensado o fragmento, melhores são as condições 

para permanência e manutenção de ácaros com diferentes comportamentos, além de 

favorecer maior contato entre as plantas, permitindo uma melhor dispersão da acarofauna. 

 

Palavras-chave: Acari, Diversidade, Arecaceae. 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PÃO ENRIQUECIDO COM 

PROTEÍNA DE PESCADO. 
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Orientadora: Elaine Cristina dos SANTOS. 
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Além de constituir fonte reconhecida de carboidratos, o pão de queijo também é um produto 

de panificação isento de glúten. Tal característica o distingue como alimento alternativo para 

pacientes celíacos, alérgicos às proteínas do trigo (PEREIRA et al., 2004). Por ser o pão de 

queijo um alimento bastante aceito entre a população brasileira este atinge todas as faixas 

etárias e classes sociais, e dessa forma a produção deste alimento vem crescendo 

continuadamente, aliada à expansão do mercado que inclui a exportação. Este produto é 

originado a partir da mistura de polvilho com água ou leite, e posterior adição de queijo e 

sal. Ingredientes opcionais seriam ovos e/ou purê de batata, podendo-se também variar o tipo 

de polvilho (doce, azedo ou a mistura dos dois) (MINIM et al., 2000). A adição de 

componentes funcionais em alimentos já reconhecidos e aprovados pelos consumidores pode 

representar importante possibilidade de agregar valor ao produto, além de atender ao 

interesse e carência da população por alimentação saudável e rica em produtos com alto 

valor nutricional (OLIVEIRA & MORAIS, 2009). O objetivo deste trabalho foi desenvolver 

esse pão de queijo enriquecido com a proteína de peixe, e caracteriza-lo por meio de analises 

físico-químicas, seguindo a metodologia da (AOAC, 2000), para a determinação da proteína 

bruta, e de Bligh-Dyer adaptado para se determinar a porcentagem de lipídios presente neste 

pão de queijo elaborado. A etapa seguinte consistiu na execução de análises microbiológicas, 

seguindo a metodologia da Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003 (BRASIL, 

2003) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Após a etapa 

microbiológica analisou-se sensorialmente o produto acabado onde nesta etapa foram 

escolhidos aleatoriamente 30 provadores, foi feito o teste avaliando a aceitabilidade e 

intenção de consumo por parte dos julgadores sobre o novo produto elaborado.  As 

formulações de pão de queijo com proteína de peixe apresentaram 1,3% de cinzas, 2% de 

lipídio e 12% de proteína (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Composição centesimal do pão de queijo padrão e pão de queijo com proteína de 

peixe. 

 Formulações  Cinzas (%) Lipídio (%) Proteínas (%) 

Pão de queijo padrão 2,6 11,8 7,0 

Pão de queijo com proteína de peixe 1,03 2,40 12, 0 

 

Nos resultados das análises microbiológicas observou-se que o pão de queijo produzido com 

proteína de peixe está de acordo com os limites exigidos pela legislação brasileira, conforme 

a RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Resultados microbiológicos do pão de queijo enriquecido com proteína de peixe 

(%). 

Análises Limites Permitidos  PQ com proteína de peixe 

Coliformes totais 5x10 UFC/g Ausente 

Coliformes termotolerantes 5x10 UFC/g Ausente 

Staphylococcus coagulase positiva 5x10 UFC/g Ausente 

Salmonella sp Ausência em 25g Ausente 

 

De acordo com o resultado da análise sensorial, foram identificados 100% de aceitabilidade 

por parte dos julgadores, onde 70% deste público declarou que gostou muito do pão de queijo 

e 30% adorou, não sendo identificada nenhuma resposta negativa para este produto (Figura 

1). 

 
Figura 1. Percentual de aceitabilidade do novo produto formulado (Pão de queijo com 

proteína de peixe). 
 

Em síntese os resultados obtidos indicaram que o pão de queijo produzido com proteína de 

pescado, da espécie Cynoscion acoupa, apresentou segurança microbiológica, composição 

físico-química adequada, ótima aceitabilidade sensorial, e consequentemente qualidade 

nutricional satisfatória. De forma geral, considerando-se não só o teor de proteína como 

também todos os resultados obtidos conclui-se que este produto apresenta-se como uma boa 

alternativa para ser incrementada na alimentação humana, bem como para ser adotado por 

programas nutricionais, que visam aumentar o consumo dos nutrientes do pescado, e, 

contudo mostrando-se ainda como uma interessante e atrativa opção para comercialização, 

uma vez que possui um custo de produção muito baixo e tem como principal ingrediente 

material que seria descartado por indústrias de beneficiamento, os resíduos.  

 

 

 

Palavras-chave: CMS, aceitabilidade, resíduos de filetagem. 
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O surubim, Pseudoplatystoma fasciatum, é um siluriforme de grande importância para a 

rentabilidade pesqueira do estado do Maranhão no que se refere às águas continentais. Em 

relação à Baixada Maranhense esta espécie é alvo da maioria das pescarias, chegando a 

apresentar valores elevados em relação aos demais pescados da região. A importância da 

espécie para região torna necessário o estudo de sua biologia reprodutiva. É devido à 

ausência de estudos sobre a biologia reprodutiva, de Pseudoplatystoma fasciatum (figura 1), 

no estado do Maranhão, associado com a abundância e importância dessa espécie que este 

trabalho tem por objetivo descrever macro e microscopicamente os estádios maturacionais; 

determinar relação peso total/ comprimento total; determinar a proporção sexual; definir 

tamanho de primeira maturidade sexual. 

 
Figura 1. Exemplar de Pseudoplatystoma fasciatum, capturado no Lago de Viana, Maranhão, 2015. 

 

Os exemplares foram provenientes da pesca experimental e complementados pela compra 

comercial, sendo adquiridos do lago de Viana e lago Cajari – Penalva, com um número de 

20 exemplares para cada lago. Estes foram levados ao Laboratório de Pesca e Ecologia 

Aquática da Universidade Estadual do Maranhão. Em laboratório foi feita a pesagem e 

medidas em cada indivíduo e feita uma incisão ventro- longitudinal com a finalidade de 

observar macroscopicamente as gônadas quanto a coloração, volume, vascularização 

presença ou não de ovócitos assim como o peso das mesmas. As gônadas foram 
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acondicionadas no Bouin para análise microscópica e posteriormente em álcool 70%. A 

relação CT x PT foi determinada por meio da regressão não-linear. Para o lago de Viana, 

tanto em machos (b = 3,3828), fêmeas (b = 3,4013) e sexos agrupados (b = 3,4116), a 

alometria foi positiva, ou seja, a espécie tende a crescer mais em peso do que em 

comprimento que pode dever-se tanto à genética da espécie quanto ao armazenamento de 

gordura para reprodução. Para o lago Cajari, tanto em machos (b = 2,9695) e sexos 

agrupados (b = 2,9858), a alometria foi negativa, ou seja, a espécie tende a crescer mais em 

comprimento do que em peso, porém as fêmeas (b = 3,0026) apresentaram alometria 

positiva. A proporção sexual para o período total no lago de Viana foi de foi de 2,3: 1 

favorável às fêmeas, caracterizando uma possível segregação sexual. Já para o lago Cajari o 

mesmo não foi observado, pois a proporção foi 2 fêmeas para cada macho, nos mostrando 

até o momento condições. Em relação a sazonalidade no lago de Viana (figura 2a), no 

período de estiagem, houve a predominância de fêmeas, sobretudo no mês de agosto, onde 

não foi constatada a presença de machos. Para o lago Cajari (figura 2b), podemos observar 

a predominância de fêmeas tanto no periodo chuvoso quanto no período de estiagem.  

 

Figura 2. Proporção sexual entre machos e fêmeas de P. fasciatum para o período de 

estiagem e chuvoso, capturados no (a) Lago de Viana; (b) Lago Cajari, Maranhão, no 

período de agosto de 2014 a julho de 2015 
 

Através da analise macroscópica e microscópica puderam ser identificados apenas três 

estágios maturacionais: imaturo (figura 3a), em maturação (figura 3b) e desovado (figura 

3c), não foi possível observar o estágio de maturação avançada para P. fasciatum em nenhum 

dos locais de estudo.  

 
Figura 3. Estágios maturacionais de fêmeas de P. fasciatum: (a) imaturo; (b) em maturação; 

(c) desovado, capturados no sistema lacustre Pindaré-Mearim, Maranhão, no período de 

agosto de 2014 a julho de 2015. 

(a) (b) 
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A frequência dos estádios maturacionais apontaram que esta espécie está apta a se reproduzir 

em ambos os lagos apenas em uma vez por ano, tendo preferencia pelo período chuvoso 

onde o pico de intensidade reprodutiva mostrou-se mais evidente e foram encontradas 

fêmeas desovadas. Esses conhecimentos são fundamentais para nortear medidas de 

administração, manejo e preservação de nossa ictiofauna frente aos impactos causados por 

ações antrópicas como a pesca predatória, eliminação de áreas de desova e de criadouros 

pelo barramento dos cursos de água e destruição da vegetação marginal. A partir desses 

dados são sugeridas medidas de gerenciamento de P. fasciatum, como implantação da época 

de desova e proibição de captura. 

 
Palavras-chave: Baixada Maranhense; Biologia; Reprodução. 
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O pescado se tornou ao longo dos anos um dos alimentos mais consumidos mundialmente e 

para suprir o aumento da demanda devido à escassez de alimentos e aumento da população 

global à produção de pescado vem crescendo gradativamente nas ultimas décadas, tanto na 

pesca extrativa quanto na aqüicultura ( MASUDA,2009). O aumento na produção mundial 

do pescado deve-se grande parte a China, não apenas por ser um dos maiores produtores, 

mas também por ter uma das maiores populações mundiais, onde a mesma possui atualmente 

um consumo per capto de pescado de 25,8kg, sendo o maior importador de pescado, 

seguindo dos países da União Européia, Estados Unidos e Japão (NOMURA, 

2010).Atualmente, é muito grande o investimento em qualidade e este vem sendo um grande 

diferencial dos produtos, pois agrega valor ao mesmo (NEIVA, 2013). A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomenda que sejam consumidos pelo menos 12 Kg de pescado 

por habitante ao ano, este dado difere da atual realidade brasileira, onde se encontra uma 

média de 9 Kg por habitante/ano. SARTORI & AMANCIO (2012) afirmam que o consumo 

regular de pescado está diretamente relacionado aos benefícios à saúde e que em geral os 

riscos por contaminação encontram-se reduzidos. Com tudo, apesar de a preferência diferir 

(em pescados de água salgada e de água doce) entre as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste 

e estas terem grande variabilidade no consumo, pois este se encontra em maior quantidade 

de ingestão nas regiões norte e nordeste, a obtenção de pescados frescos e/ou processados 

auxiliam para os benefícios nutricionais do ser humano. Sendo o beneficiamento do pescado 

uma alternativa para aumentar a renda dos pescadores e/ou produtores, devido essa técnica 

proporcionar uma melhor comercialização do produto, por possibilitar ao pescado maior 

higiene, vida útil, melhor qualidade e novas opções de alimento ao consumidor, sendo 

embutidos, empanado e formatados (OETTERER, 2002). O valor agregado gerado a partir 

de tecnologias alternativas, através dos resíduos de pescado, pode gerar resultados 

satisfatórios do âmbito sustentável, da geração de emprego e renda e ainda no combate à 

fome (GODOY et al, 2010). Este trabalho objetivou desenvolver tecnologias de 

aproveitamentos de pescado para elaboração de subprodutos utilizando espécies de baixo 

valor comercial.  O projeto foi realizado com os pescadores e/ou produtores de pescado dos 

municípios de São Bento, Pinheiro e Matinha. Foram realizadas a elaboração dos 

subprodutos derivados de pescado, sendo repassadas práticas de filetagem, obtenção de CSM 

(carne separada manualmente) e CMS (carne mecanicamente separada), para a produção de 

hambúrguer, nugget e lingüiça. Sendo todas essas práticas realizadas a partir da obtenção de 

peixes com baixo valor comercial, pois se tem como intenção que os subprodutos sejam 

inseridos na merenda escolar.      
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Figura 14: Produtos elaborados com a CMS de pescado. (a) Nugget; (b)hambúrguer; (c) 

Linguiça. 

 

De acordo com a tabela acima o índice de encolhimento realizado com o fishburguer para 

verificação da quantidade de material conseguinte após aquecimento resultou em perda 

média das três amostras de 6,04% da amostra referente à largura do hambúrguer. Em relação 

ao peso, também foi retirada a média das três amostras de fishburguer, que resultou em perda 

de 18,65% após aquecimento. Este fato deve-se a perda de líquido na amostra, que ocasiona 

a diminuição de tamanho e peso. A amostra C relatou um índice de 88% de preferência, após 

o teste realizado com os provadores treinados, desta forma o nugget empanado com farinha 

de milho foi o mais aceitável em termos de crocância, a amostra A não demonstrou nenhum 

nível de crocância permanecendo com 0% de aceitação para esse quesito. O teste de umidade 

demonstrou que dos três produtos elaborados a lingüiça possui a maior porcentagem, 

seguindo de hambúrguer e do nugget, respectivamente. Isto se dá devido o pescado possuir 

em sua composição corporal uma taxa de 66 a 85% de água.  O teste de lipídio demonstra a 

quantidade de gordura presente no produto elaborado. Dos três produtos formulados a 

linguiça apresentou maior porcentagem, devido ao fato de termos acrescentado em sua 

formulação o toucinho suíno in natura.   Os resultados obtidos com as analises físico-

químicas de proteína nos produtos foram satisfatórias, levando-se em conta que as espécies 

utilizadas são  pouco trabalhadas anteriormente na elaboração de subprodutos. As análises 

microbiológicas seguiram os padrões conforme Resolução RDC n°2 de 02 de janeiro de 

2001da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde apresentaram ausência em 25g para 

Salmonella, Staphylococcus e Coliformes confirmando que os procedimentos de higiene e 

qualidade foram devidamente utilizados durante a elaboração dos produtos.   

 

Tabela 1: Percentual da média de análises em triplicata da Composição centesimal dos 

produtos elaborados a partir da CMS de Tambatinga 

 Umidade 

(%)* 

Proteína 

(%)* 

Cinza 

(%)* 

Lipídio 

(%)* 

Nugget 57,02 10,274 0,94 15,95 

Hambúrguer 63,04 8,607 0,89 17,88 

Linguiça 69,41 15,827 0,90 23,58 

*Média da triplicata ± desvio médio dos valores obtidos na composição centesimal 

dos produtos elaborados.  

 

Deste modo, concluímos que as práticas de elaboração dos produtos realizados com peixes 

de baixo valor comercial e ingredientes de fácil acessibilidade proporcionam aos envolvidos 

dos municípios da baixada maranhense maior rentabilidade e qualidade de vida, pois os 

mesmos poderão agregar valor aos seus produtos iniciais de maneira prática com 

ingredientes conhecidos no mercado, além de consumirem e comercializarem produtos 

saudáveis. 

 

a b c 
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A Baixada Maranhense, região que abrange uma Área de Proteção Ambiental-APA estadual, 

constitui um importante complexo ecológico que incluis rios, lagos, estuários, e extensos 

campos inundáveis (SOUZA; PINHEIRO, 2007). Tais características favorece a atividade 

pesqueira na região, que é basicamente artesanal e assume grande importância social e 

econômica, pois além de suprir parte do alimento da população, é uma atividade que gera 

renda e emprego nas comunidades rurais (GUTMAN, 2006). Entre as espécies de peixe mais 

capturadas nessa região destaca-se as pertencentes à família Prochilodontidae, a exemplo da 

espécie Prochilodus lineatus, conhecida vulgarmente como curimatã. Essa espécie é muito 

valorizada pela população, possuindo um alto valor comercial.  Uma das formas de 

aproveitamento integral dessa espécie seria a utilização da pele no processo de curtimento, 

pois a P. lineatus possui características adequadas, tais como a estrutura histológica, 

tamanho ideal, facilidade na extração da pele e desenho exótico formado pelas escamas. Em 

média, a pele dos peixes representa de 5 a 10% do animal total, podendo apresentar variações 

em função da espécie e também do método de filetagem.  É um subproduto de alta qualidade, 

que após beneficiamento por processo de curtimento, torna-se um produto exótico e de alto 

valor comercial. Durante o processo de curtimento, a pele é submetida a várias etapas que 

têm como objetivo separar as fibras e remover o material interfibrilar,  tornando-a um 

produto imputrescível. Diante disto o objetivo neste trabalho foi analisar o potencial 

tecnológico de peles residuais da filetagem de Prochilodus lineatus da pesca da Área de 

preservação Ambiental da Baixada Maranhense. As coletas dos exemplares P. lineatus 

foram realizadas no Rio Mearim, na comunidade de Engenho Grande (município de Vitória 

do Mearim) e no povoado Curral da Igreja (município de Arari) no período de outubro a 

dezembro de 2014. No laboratório foi realizada a biometria dos peixes, analisando-se o 

comprimento total e comprimento padrão, também foi feita a extração da pele  através de 

corte superficial entorno do peixe, e a mesma foi retirada como auxilio de alicates e pinças, 

evitando-se a ocorrência de ruptura ou rasgamento.  Amostras da pele da região dorsal foram 

fixadas em formol a 10% para o processo histológico as amostras foram desidratadas em 

séries crescentes de álcoois, diafanizados em xilol, impregnados e incluídos em parafina. 

Cortes transversais, de aproximadamente 5 µm de espessura, foram corados com 

Hematoxilina e Eosina (HE), para leitura das lâminas. No processo de curtimento foram 

testados três vegetais como agente curtente mangue-vermelho (Rhizophora mangle); 

eucalipto (Eucalyptus globulus) e barbatimão (Stryphnodendron barbatimão), com dois 

métodos de extração diferentes:  1) decocção, e 2) maceração, o curtimento tem duração de 

quinze dias om três etapas principais: ribeira, curtimento e acabamento.A análise 
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morfológica da pele de P. lineatus demonstrou estrutura e organização semelhante à da 

maioria dos peixes teleósteos, sendo constituída pela epiderme( a esquerda) e derme(a 

direita) (Figura 1). A epiderme é formada por uma camada fina de epitélio, células 

claviformes, células mucosas, células sensórias, e os melanócitos, que são células 

responsáveis pela coloração. As células claviformes são facilmente diferenciadas das células 

mucosas, por serem glândulas grandes e unicelulares, secretoras de um feromônio que induz 

a reação de fuga dos peixes (RALPHS & BENJAMIN, 1992). Na derme de Prochilodus 

lineatus, observou-se que a formação e disposição das fibras colágenas varia de acordo com 

a região da pele. As fibras apresentaram-se paralelas e dispostas principalmente na 

horizontal, na região próxima à dorsal e linha lateral. Também foi constatado a presença de 

fibras paralelas na vertical, e o entrelaçamento das mesmas. 

 

 

Figura 1. Histologia de pele de P. lineatus do Rio Mearim, em Arari-MA (APA da Baixada 

Maranhense). (A) estrutura da epiderme, seta azul células claviformes, seta preta 

melanócitos, seta vermelha células sensórias (B) camada da derme com disposição das 

fibras. Coloração (HE 100x ). 

 

No curtimento considerando as três espécies vegetais testadas no processo de curtimento das 

peles de Prochilodus lineatus, tanto o Mangue-vermelho quanto o Barbatimão apresentaram 

bons resultado, não sendo observadas diferenças quanto à coloração, resistência e maciez do 

couro gerado.  A utilização do eucalipto como agente curtente, resultou em um couro mais 

áspero, com pouca resistência e diferenças de coloração em torno das peles. Também 

observou-se a perda do desenho exótico das escamas, assim como um cheiro de pele 

estragada e facilidade no rasgamento. Tal resultado foi influenciado pela não penetração do 

agente curtente na pele. Quanto aos tratamentos de extração do tanino, a decocção, que 

consiste na extração por meio de ação de líquidos em ebulição, apresentou melhor resultado 

para os três vegetais testados. A extração do mangue-vermelho resultou em uma solução 

com coloração escura a vermelhada e consistência gelatinosa. O barbatimão também 

apresentou coloração vermelha pouco intensa muito concentrado.  Do eucalipto obteve-se 

uma solução esverdeada pouco concentrada, sendo necessário um aumento no tempo de 

emersão da pele na solução, que durou cinco dias.  Já a extração do tanino através do método 

de maceração das espécies vegetais não apresentou resultados relevantes, sendo observada 

perda da formação das lamelas de inserção das escamas em algumas partes da pele, mesmo 

com uma duração de imersão de sete dias. Quanto a coloração, os três couros (Figura 2) 

apresentaram diferenças. Os couros curtidos com mangue-vermelho apresentaram uma 

coloração vermelho intenso; no curtimento realizado com o barbatimão a coloração foi 

vermelha pouco intensa; já o curtido com eucalipto apresentou uma coloração marrom 

esverdeada, todos apresentando a parte posterior as lameluas  do couro uma característica 

muito fibrosa e rudimentar. 
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Figura 2. Pele de peixe curtida com mangue vermelho, barbatimão, e eucalipto 

respectivamente. 

 

Os resultados permitem concluir que a pele de P. lineatus possui um arranjo de fibras 

colágenas dispostas de forma a proporcionar um ótimo processo de curtimento, gerando um 

couro com maior resistência às diferentes forças de tração, possibilitando a sua utilização na 

confecção de muitos artefatos em geral, agregando assim valor considerável ao produto final. 

O processo vegetal de curtimento da pele de P.lineatus mostrou-se eficaz em promover as 

mudanças necessárias nas fibras colágenas para completa transformação da pele em couro. 

Apesar de ser um procedimento trabalhoso, com duração de quinze dias, o produto final 

obtido é um couro com valor agregado diferenciado, com boa resistência e excelente maciez, 

resultante de um curtimento totalmente ecológico, sem agressão ao meio ambiente. O couro 

resultante desse processo apresentou uma boa qualidade, procedente de um subproduto com 

baixo valor comercial (pele in natura). Esse produto final (couro curtido) poderá agregar 

valor ao pescado comercializado pelas comunidades pesqueiras artesanais do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Curtimento, Morfologia, Prochilodus lineatus. 
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No Brasil são encontrados diversos moluscos bivalves da ordem Ostreoida (Férussac, 1822) 

e da família Ostreidae (Rafinesque, 1815). Existem três espécies de ostras do gênero 

Crassostrea (Sacco, 1897): a Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), Crassostrea rhizophorae 

(Guilding, 1828) e a Crassostrea brasiliana (Lamarck, 1819) que são economicamente 

importantes, no Brasil, devido a sua utilização para alimentação. A classificação taxonômica 

das ostras do gênero Crassostrea do Atlântico ainda é confusa: existindo a evidência de pelo 

menos duas espécies de ostras na costa brasileira, Crassostrea rhizophorae e Crassostrea 

brasiliana (Absher, 1989; Ignacio et al., 2000), porém 5 outras espécies nominais têm sido 

citadas para essa área, denominadas como nativas (Crassostrea virginica; Crassostrea 

paraibanensis) ou invasivas (Crassostrea gigas; Crassostrea gasar e Crassostrea sp). 

Devido a grande diversidade morfológica e de hábitats das ostras nativas do Maranhão, fica 

evidente a necessidade de um conhecimento mais profundo sobre as ostras locais, definindo 

a especificidade desses organismos, bem como relacionando as condições ambientais e 

morfológicas que caracterizem as espécies. O presente projeto de pesquisa teve por objetivo 

investigar a ocorrência de diferentes espécies de ostras no litoral Maranhense, com o auxilio 

da genética molecular. Através desta ferramenta pode-se realizar a catalogação de espécies 

de ostras em qualquer estágio de vida para posterior conservação e gestão destes espécimes. 

Os espécimes utilizados no estudo foram coletados em cinco pontos do litoral maranhense 

nos municípios de Raposa, São Jose de Ribamar, Paço do Lumiar, Primeira Cruz e 

Carutapera. Foram capturadas em pedras e em ambientes de mangue para uma análise 

comparativa, as coletas foram realizadas ao longo do ano (2014/2015). O DNA genômico 

foi extraído do tecido muscular utilizando o protocolo rápido de extração segundo a técnica 

de Medrano et al. (1990). Para a verificação dos resultados da extração, foi feita uma corrida 

das amostras de DNA em eletroforese horizontal a 70MV e posteriormente foram 

visualizados em um transiluminador ultravioleta. Para obtenção de fragmentos do gene COI 

(Citocromo Oxidase I), reações de Polymerase Chain Reaction (PCR) foram realizadas 

utilizando os primers universais HCO2198 e LCO1490 descritos por Folmer et al. (1994). 

No total foram utilizados 100 indivíduos. Foram observadas diferenças de tamanhos entre 

elas, onde as ostras coletadas no município de Raposa possuem tamanho pequeno em relação 

às de São Jose de Ribamar, Paço do Lumiar, Carutapera e Primeira Cruz, pois estas possuem 

tamanhos relativamente grandes e semelhantes entre si. A genética segundo Absher (1989) 

é um fator de grande influência para determinação do tamanho da ostra. Outros autores 

indicam que fatores externos no ambiente influenciam no tamanho destas. O DNA de boa 

qualidade foi obtido através da extração no qual foi submetido ao processo de Polymerase 

Chain Reaction (PCR) para obtenção de fragmentos do gene COI (Citocromo Oxidase I). 

Foram amplificados os fragmentos de 640 pb das ostras coletadas nos municípios de Paço 

do Lumiar e São Jose de Ribamar. Com a ajuda dos dados registrados no Genbank foram 
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utilizadas sequencias COI encontrados no município de Tutóia e Humberto de Campos. Dos 

640 pb foram encontrados 8 sítios variáveis (sem Genbank) quando adicionados ficaram 

com 116 sítios variáveis. 

  
Figura 1. Arvore de máxima verossimilhança - método de Kimura dois parâmetros. 

 

Foi construída uma árvore de máxima verossimilhança com método de Kimura dois 

parâmetros, onde foram encontrados oito sítios variáveis para Crassostrea rhizophorae.  

Porém estudos de De Paula et al. (2008) revelam a presença de Crassostrea gasar no litoral 

maranhense. Segundo Nascimento (1991), a espécie Crassostrea rhizophorae é adaptada 

para estar em salinidades entre 0 e 40 (ótimo entre 7,2 e 28,8). Além disso, salinidades 

inferiores a 18 aparentemente são prejudiciais para o desenvolvimento gonadal e larval. No 

litoral maranhense a salinidade e a temperatura são pouco variáveis durante o periodo seco 

e chuvoso. A variação e o comportamento de temperatura e salinidade na plataforma 

continental no Maranhão segundo Frazão (2001), é que a temperatura e salinidade são 

maiores em águas rasas durante o período seco com o gradiente decrescente da costa para o 

oceano aberto, com uma amplitude térmica de 1,20°C (mínimo de 27,40°C, máximo de 

28,60°C e média de 28° C) e a salinidade igual a 1 (mínimo de 36,25, máximo de 37,25 e 

média de 36,75). Com a análise dos dados foi possível concluir a presença da Crassostrea 

rhizophorae que não era descrita neste litoral, trabalhos indicam que a Crassostrea gasar é 

a mais encontrada no litoral do Maranhão, porém fatores ecológicos podem ter influenciado 

o seu desenvolvimento. A pesquisa foi de grande valia, pois após a análise genética das 

ostras coletadas comparadas com as informações do Genbank, podemos ver a presença de 

duas espécies no nosso litoral a Crassostrea rhizophorae encontrada nesta pesquisa e a 

Crassostrea gasar registrada no Genbank. É necessario mais pesquisas nesta área para 

definir as ocorrências de espécies de ostras no nosso estado. Essa variação pode ser 

considerada para o surgimento da Crassostrea rhizophorae nos municipios de Sao Jose de 

Ribamar e Paço do Lumiar. 

 

 

 

Palavras-chave: Crassostrea, Maranhão, Genética Molecular. 
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Os peixes constituem o grupo mais diversificado dentre os vertebrados, além de ser fonte de 

renda e alimento para as populações humanas. O Sistema lacustre Pindaré- Mearim, 

localizado na Baixada Ocidental Maranhense, faz parte de um ecossistema peculiar 

abastecendo o comércio da região e cidades vizinhas. A biodiversidade é um parâmetro 

necessário à manutenção do equilíbrio ambiental e desenvolvimento sustentável da atividade 

pesqueira. A caracterização da fauna íctica dessa região é importante para avaliar a 

qualidade, diagnosticar a situação do ecossistema e inferir sobre os impactos causados por 

ações antrópicas que modificaram o curso da pesca, como a construção de barragem, o 

cultivo de arroz, a criação de bubalinos e pesca predatória Nesse aspecto propomos 

identificar as espécies de peixes por meio de caracteres morfológicos e por sequências do 

gene COI, além de mensurar a diversidade nas regiões de pré, pós e confluência dos rios da 

área de estudo. As coletas foram realizadas nos anos de 2014 e 2015 quando se pôde 

identificar cinquenta espécies ícticas distribuídas em dez ordens, vinte e seis famílias e 

cinquenta gêneros. Quatro espécies exóticas foram identificadas: Cichla monoculus, 

Oreochromis mossambicus, Prochilodus nigricans e Machrobrachium rosembergii. Foram 

observadas discrepâncias entre as técnicas de identificação para seis espécies, atribuídas à 

plasticidade fenotípica inerente aos taxons, como o Tucunaré (Cichla monoculus; Cichla 

kelberi), Tilápia (Oreochromis mossambicus), Peixe cachorro (Acestrorhynchus sp), 

Sardinha (Triportheus signatus), Aracu (Schizodon sp) e Curimatá (Prochilodus nigricans). 

As espécies Hoplias malabaricus; Cichlasoma orientale e Cetengraulis edentulus foram as 

mais abundantes registradas no período e Achirus lineatus; Mugil sp; Potamotrygon motoro; 

Rineloricaria sp foram espécies menos ocorrentes na região. Os dados aqui apresentados 

contribuem de forma significante com o inventário de espécies nativas além de fornecer 

dados para posteriores comparações, contribuindo com ações de manejo e conservação dos 

peixes da região, possibilitando a resolução de problemas taxonômico das espécies de 

peixes, apesar da identificação morfológica apresentar empecilhos para alguns táxons, 

ferramentas moleculares contribuíram, de fato, para solucionar essas incertezas. 

 

Tabela 1- Distribuição taxonômica das espécies identificadas nos lagos da Baixada 

Maranhense, de acordo com a classificação de BUCKUP (2007). 
ESPÉCIES NOME COMUM 

ORDEM Myliobatiformes 

Família Potamotrygonidae 

Potamotrygon motoro (Muller e Henle, 1841) Arraia 

ORDEM Elopiformes 

Família Megalopidae 

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847 Pirapema 
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ORDEM Clupeiformes 

Família Engraulidae 

Pterengraulis athrerinoides (Linnaeus, 1766) Sardinha 

Cetengraulis edentulus (Curvier 1829) Sardinha 

Lycengraulis sp Sardinha 

ORDEM Characiformes 

Família Curimatidae 

Curimata macrops (Eingemann e Eingenmann, 1889) Branquinha 

Psectrogaster rhomboides Eingemann e Eingenmann, 1889 Olho de bode 

Família Prochilodontidae 

Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 Curimatá 

Família Anostomidae 

Leporinus piau Fowler, 1941 Piau 

Schizodon dissimilis (Garman, 1890) Aracu 

Família Hemiodontidae 

Hemiodopsis parnaguae Eigenmann & Henn, 1916 Urubarana/ Flexeiro 

Família Characidae 

Triportheus signatus (Garman, 1890) Sardinha 

Charax sp Carcunda 

Subfamília Serrasalminae 

Pygocentrus nattereri Kner, 1858 Piranha vermelha 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) Piranha branca 

Família Acestrorhyncidae 

Acestrorhynchus falcatus (Bloch, 1794) Peixe Cachorro 

Família Cynodontidae 

Cynodon gibbus (Agassiz, 1829) Sardinha de gato 

Família Erytrhrinidae 

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) Jeju 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Traíra 

ORDEM Siluriformes 

Família Callichthydae 

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) Cascudo 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) Cascudo 

Família Loricariidae 

Subfampilia Hypoptominae 

Hypoptoma sp Niquinho 

Subfamília Loricariinae 

Loricaria cataphracta Linnaeus, 1758 Viola redonda 

Loricariichthys sp Viola triangular 

Rineloricaria sp Viola bicuda 

Subfamília Hypostominae 

Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758) Acari-bodó 

Pterygoplichthys parnaibae Weber, 1991 Bodó 

Família Heptapteridae 

Pimelodella parnahybae Fowler, 1941 Mandi-brocha 

Família Pimelodidae 

Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840) Lírio 

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 Mandi liso 

Pimelodus ornatus Kner, 1858 Mandi-louro 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
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Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) Surubim 

Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) Tubajara 

Família Doradidae 

Hassar affinis (Steindachner, 1881) Mandi-bicudo 

Platydoras brachylecis Piorski, Garavello, Arce H. & Sabaj Pérez, 2008 Carrau 

Família Auchenipteridae 

Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855 Mandubé 

Pseudauchenipterus nodosus (Bloch, 1794)  

Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) Cangati/ Capadinho/ Bagrinho 

ORDEM Gymnotiformes 

Família Gymnotidae 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 Sarapó preto 

Família Sternopygidae 

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) Sarapó branco 

Família Ramphichthydae 

Rhamphichthys atlanticus Triques 1999 Tubí 

ORDEM Synbranchiformes 

Família Synbranchidae 

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Mussun 

ORDEM Perciformes 

Família Centropomidae 

Centropomus parallelus Poey, 1860 Camurim 

Família Sciaenidae 

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) Pescada branca 

Família Cichlidae 

Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831 Tucunaré 

Cichlasoma orientale Kullander, 1983 Acará-preto 

Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 Peixe sabão/ Dorme na sala 

Geophagus surinamensis (Bloch, 1791) Calambanja 

Oreochromis mossambicus (Peters 1852) Tilápia 

ORDEM Mugiliformes 

Família Mugilidae 

Mugil sp Tainha 

ORDEM Pleuronectiformes 

Família Achiridae 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) Solha 

 

Palavras- chave: Sistemática; Neotropical; DNA Barcode. 
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DA RAÇA GIROLANDO NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM – MA. 
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O clima é um dos principais fatores que contribuem para limitar a produção de leite nos 

trópicos sendo um dos componentes ambientais que exerce efeito pronunciado sobre o bem-

estar dos animais. Objetivou-se com este trabalho avaliar a adaptabilidade de dois grupos 

sanguíneos de bovinos da raça Girolando no município de Itapecuru Mirim, Maranhão, 

demonstrando através dos ensaios de tolerância ao calor, qual o grupo mais adaptado. Foram 

utilizados 18 animais (3/8 e 1/2 sangue Gir:Hol). Os ensaios de tolerância ao calor utilizados 

foram os de Ibéria e Benezra, conforme preconizado por Silva (2000) e  Ferreira (2005), 

respectivamente. Seguiu-se o delineamento experimental em blocos com repetições, em 

esquema fatorial 2x2 (grupo sanguíneo x horário do dia), para aplicação do teste de Ibéria, e 

para Benezra o delineamento foi em blocos casualizados, ambos com nove repetições. 

Coletou-se durante três dias, em três verificações diárias, em horários considerados com alta 

incidência solar (10h e 15h para Ibéria e 14 e 15h para Benezra), as temperatura retal e 

frequência respiratória dos animais, conforme preconizado por (AZEVEDO, 2008) e os 

dados obtidos após essas mensurações, utilizados para determinar através dos ensaios de 

tolerância ao calor, o grau de adaptabilidade dos animais ao ambiente em que se 

encontravam, observando-se que na Tabela 1, ao se avaliar a Frequência Respiratória (FR), 

nota-se que houve diferença significativa (p<0,05) para os animais 1/2sangue, entre os 

horários de 10 e 15h, não ocorrendo a mesma interação entre estes horários (p>0,05) para o 

grupo 3/8sangue. Este ultimo grupo, no horário das 15h, obteve desempenho similar ao 

1/2sangue nos horários de 10 e 15h, inferindo-se que o horário foi o fator influente para se 

obter este resultado. Os dois grupos estudados apresentaram FR inferior aos 60 

mov./resp./min., considerado por Hahn et al. (1997)  como limite a partir do qual se teria 

estresse térmico, o que concorda com os resultados encontrados neste estudo. A Temperatura 

Retal (Tab.1) ficou dentro da média considerada ideal por Silva (2000), que é de 38,3ºC, 

observando-se que houve diferença significativa (p<0,05) para o grupo 1/2sangue, e a 

interação não significativa (p>0,05) para o grupo 3/8sangue entre os horários de 10 e 15h, 

tendo este ultimo divergido de Rocha (2012), que em relação à TR dos animais, encontrou 

diferenças significativas (p < 0,05) entre todos os turnos dentro do mesmo período. Pôde-se 

avaliar ainda que em relação à interação entre os grupos, nos horários, houve diferença 

significativa entre o grupo 1/2 sangue às 15h e o grupo 3/8 às 10h. Com isso, neste estudo 

ao se avaliar os grupos em relação a TR, conclui-se que o fator que veio a causar estes 

resultados foi a genética dos animais e não a influencia de horários como para a FR. Para o 

teste de Ibéria na Tabela 1, podemos inferir que dentro do mesmo grupo genético, os animais 

1/2 de sangue se mostraram diferentes significativamente (p<0,05) e que os animais do grupo 

genético 3/8 de sangue não mostraram diferenças significativas (p>0,05), entre os horários 

de 10h e 15h. Porem, ao se analisar os grupos entre os horários, observa-se que houve 
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diferença significativa (p<0,05) entre o grupo 1/2sangue as 15h (89,3b), em relação ao 

mesmo grupo no horário de 10h (98,4a) e ao grupo 3/8sangue aos horários de 10 (100,8a) e 

15h (96,6a), considerando-se ainda que para Ibéria, quanto maior o Coeficiente de 

Tolerância ao Calor (CTC), mais adaptado está ao animal as condições que lhe foram 

impostas (MEDEIROS E VIEIRA, 1997), tendo os animais do grupo 3/8 de sangue ao se 

mostrarem semelhantes na maioria dos horários ao grupo 1/2sangue, se mostraram mais 

tolerantes as condições do ambiente estudado, podendo-se inferir que houve influência 

genética. 

 

 Tabela 1. Parâmetros fisiológicos FR (frequência respiratória), TR (temperatura retal) e 

Teste de Ibéria, de bovinos da raça Girolando por tratamento, no município de Itapecuru 

Mirim, estado do Maranhão. C.V.,%(Coeficiente de Variação). 

*Letras minúsculas na mesma coluna indicam diferenças significativas para o Teste de Tukey (p≤0,05) 

 

Na Tabela 2, em relação à FR, para o horário das 14 às 15h, não se encontrando diferença 

significativa (p>0,05) entre os dois grupos sanguíneos em relação ao horário. Em estudo 

realizado por Azevedo et al., (2008), obteve-se na análise estatística dos dados de FR a 

interação significativa (p<0,05) do período do ano em relação ao horário do dia, de animais 

da raça Pé Duro, no Estado do Piauí. Em relação à Temperatura Retal (Tab.2), os grupos de 

animais 1/2sangue e 3/8sangue diferiram significativamente (p<0,05). O teste de Benezra, 

diferentemente do teste de Ibéria, considera além da TR, a FR coletados entre no horário de 

14h. Em relação a este teste não houve efeito significativo (p>0,05) dos fatores avaliados ou 

de suas interações, sendo o coeficiente de adaptabilidade (CA) ao calor para os grupos 

1/2sangue CA=2,89 e 3/8sangue CA=2,81, considerando-se que quanto mais adaptado o 

animal mais próximo de 2,0 deve ser o CA. Magalhães et. al. (2000), obtiveram coeficiente 

de adaptabilidade para vacas da raça Girolando no Estado de Rondônia, nos turnos da tarde 

de 3,58, considerado bem superior ao se comparar aos dois grupos genéticos demonstrados 

na Tabela 2, obtidos para bovinos da raça Girolando no município de Itapecuru Mirim, 

Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos 
Parâmetros 

FR TR TESTE DE IBÉRIA 

1/2 sangue Girolando; 
10:00h 

41,03b* 38,38b 98,4a 

1/2 sangue Girolando; 
15:00h 

46,37a 38,85a 89,3b 

3/8 sangue Girolando; 
10:00h 

38,81b 38,25b 100,8a 

3/8 sangue Girolando; 
15:00h 

42,51a,b 38,48b 96,6a 

C.V., % 16,01 0,9 6,44 
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Tabela 2. Frequência respiratória, Temperatura retal e Coeficiente de adaptabilidade (CA), 

obtido para o teste de Benezra, em bovinos da raça Girolando, no município de Itapecuru 

Mirim, Estado do Maranhão, C.V.,%(Coeficiente de Variação). 

Tratamentos 
Variáveis 

FR TR 
Teste de 

Benezra 

1/2 sangue Girolando; 
14h 

43.55a* 38,59a 2,89a 

3/8 sangue Girolando; 
14h 

41.77a 38,34b 2,81a 

C.V.,% 13,95 0,75 9,14 

*Letras minúsculas na mesma coluna indicam diferenças significativas para o Teste de Tukey (P≤0,05). 

Ao final do estudo, pode-se concluir que, ao se avaliar a FR e a TR dos animais dos dois 

grupos, estes não estavam em estresse por calor. Nos testes de Ibéria e Benezra, os animais 

do grupamento genético 3/8 de sangue de Hol/Gir, obtiveram melhor desempenho em 

relação aos animais do grupamento genético 1/2 sangue de Hol/Gir, sendo considerados mais 

adaptados as condições climáticas da região estudada e que estes dois testes podem ser 

utilizados como ferramenta de auxílio ao descarte ou à reposição dos animais, pois indicam 

através do CTC e CA, quais os animais mais adaptados ao ambiente imposto. 

 

Palavras-chave: Ambiência. Produção. Testes de adaptabilidade. 
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TAXONOMIA E ASPECTOS ECOLÓGICOS DE IMATUROS AQUÁTICOS DA 

ORDEM DIPTERA COM ÊNFASE EM CERATOPOGONIDAE DE AMBIENTES 

LÓTICOS E LÊNTICOS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

MUNICIPAL DO INHAMUM, CAXIAS-MA. 
 

Orientando: Charles Darwin Ferreira CRUZ – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduando em Ciências Biológicas, CESC/UEMA. 

 

Orientador: Carlos Augusto Silva de AZEVEDO. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, – CESC/UEMA.  

 

Os insetos aquáticos são encontrados em variados ambientes como rios e riachos em lagos, 

represas, pântanos e lamaçais de água doce, zonas entre marés (Merritt; Cummins, 1996).  

Os dípteros pertencem a uma ordem megadiversa, uma das mais estudadas com cerca de 

8.700 espécies (Rafael et al., 2009). Ceratopogonidae pertence a subordem Culicomorpha 

(Hamada et al., 2014), as larvas são encontradas em ambientes úmidos e aquáticos, tem 

corpo cilíndrico e são excelentes nadadoras.O trabalho visa inventariar a entomofauna 

aquática com ênfase na família Ceratopogonidae de ambientes lóticos e lênticos na Área de 

Preservação Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-Maranhão. Os igarapés e lago 

amostrados estão localizados na APAM do Inhamum, entre as coordenadas 04° 53’ 30’’ de 

latitude S/43° 24’ 53’’ de longitude W, a margem esquerda da BR-316. As coletas foram 

realizadas entre os meses de novembro de 2014 a agosto de 2015, onde foram avaliados 

fatores ambientais, e físicos-químicos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Fatores Físico-químicos e ambientais coletados nos igarapés em estudo da APAM 

do Inhamum no município de Caxias, MA. 

Igarapé Leito VR Dossel Temp pH Cond LargM ProfM VelM VazM 

        (°C)   (μS/cm (m) (m) (cm/s) (m³/s) 

Ig. 1 1 1 2 24 4 15,6 1,91 0,75 0,29 0,41 

Ig. 2 1 1 1 24,5 4,3 15,05 2,74 0,97 0,37 0,98 

Ig. 3 1 1 3 25,5 4,7 15,5 1,39 0,87 0,53 0,64 

Ig. 4 1 1 3 23,5 4,3 13,6 1,6 0,89 0,17 0,24 

Ig. 5 1 1 1 25 5,5 14,3 1,34 0,68 0.35 0,31 

Lg.6 1 1 2 27 4,2 10,3 Nm Nm Nm Nm 

Média    24,5 4,5 14,81 1,79 0,68 0,34 0,51 

Mímima    23,5 4 13,6 1,34 0,68 0,17 0,24 

Máximo    25,5 5,5 15,6 2,74 1,27 0,53 0,98 

DesPad       1 0,55 0,71 0,71 0,11 0,13 0,3 

 

 

 

Foram coletados com auxílio de rede entomológica em D (rapiché) e catação manual em 

folhas, e raízes, macrófitas e também em axilas de bananeiras (Phenakospermum Endl.), as 

larvas em fitotelmatas foram coletadas por catação manual em P. Endl. Os espécimes foram 

identificados por chaves de Merritt e Cummins (1996), (Figura 1 A-B).  
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Figura 1. A - vista lateral de larva Dasyhelea e B - vista lateral de larva de Culicoides 

Fonte:  MERRITT & CUMMINS (1996). 

 

Nos igarapés obteve-se um total de 658 espécimes de e das larvas da família 

Ceratopogonidae três subfamílias, Dasyheleinae, Ceratopogoninae e Forcipomyiinae: 

Subfamíla Dasyheleinae, total de espécimes 54, com um gênero; Dasyhelea 54 encontrado 

apenas nas axilas das fitotelmatas, e Ceratopogoninae com sete gêneros Bezzia 55, 

Culicoides o mais abundante com 481, Alluaudomyia 1, Palpomyia 21, Probezzia 2, 

Serromyia 1 e com Sphaeromias 38, Forcipomyiinae com um gênero, Forcipomyia 1, nos 

igarapés Inhamum (Ig; 1) igarapé Soledade (Ig; 2) Sumidouro do Padre I (Ig. 3), e Sumidouro 

do Padre II (Ig; 4) e Areia Branca (Ig.5) e Lagoa do Merim (Lg.6), (Tabela 2). As variáveis 

estudadas pH e vazão nos igarapés não houve grandes diferenças entre os locais estudados.  

 

Tabela 2. Número total de indivíduos da família e gêneros por igarapé. Desvio Padrão (DP), 

Média, %, nos igarapés amostrados na Área da APA Inhamum, Caxias, MA. 

Família Gêneros Ig.1  Ig.2 Ig.3 Ig.4 Ig.5 Lmerim Total  %  

 Alluaudomyia 0 1 0 0 0 0 1 0,15%  

 Atrichopogon 0 1 0 0 3 0 4 0,6%  

 Bezzia 0 11 6 33 5 0 55 8,36%  

 Culicoides 7 5 40 151 278 0 481 73,1%  

Ceratopogonidae Dasyhelea 0 0 8 31 15 0 54 8,21%  

 Forcipomyia 0 0 0 0 1 0 1 0,15%  

 Palpomyia 0 18 3 0 0 0 21 3,2%  

 Probezzia 0 1 0 0 1 0 2 0,3%  

 Serromyia 0 1 0 0 0 0 1 0,16%  

 Sphaeromias 4 3 17 0 14 0 38 5,77%  

Total Total por Ig. 11 41 74 215 317 0 658 100%  

 Táxons 2 8 6 3 7 0    

 Média 2 4,1 7,4 21,5 31,7 0    

 DP 2,42 5,91 12,69 47,41 86,73 0,00    

 Máximo 7 18 40 151 278 0    

 Mínimo 0 0 0 0 0 0    

 

Pode-se observar forte influência antrópica em alguns igarapés, sendo um fator determinante 

no número de espécimes nos locais. Quanto a abundância dos gêneros nos igarapés 

Sumidouro do padre I e II, e Areia Branca, segundo Armbruster et al., (2002) e Noss, (1990) 

pode estar relacionado ao fato da presença de fitotelmatas próximos dos leitos dos igarapés, 

como pequenos repositórios e verdadeiros refúgios, especialmente em ambientes alterados. 

Segundo Merritt e Cummins (1996), fatores como temperatura e pH podem alterar as 

condições ambientais, principalmente se houver a ação humana, nos igarapés Inhamum e 
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Soledade foi notória a ação antrópica. Em relação aos períodos seco e chuvoso, no período 

chuvoso foi obtido maior número de indivíduos que no período seco. A criação de larvas 

mostrou alta mortalidade com poucas emergências, influenciados a fatores como 

alimentação, temperatura, e mudança de habitat, num total vinte emergências do gênero 

Culicoides. O estudo pode vir a contribuir sobre diversidade, riqueza e abundância da 

comunidade de ceratopogonídeos sendo importante para no futuro se verificar a preservação 

da biodiversidade aquática da APAM. O conhecimento taxonômico desse grupo no 

Maranhão é incipiente e grande importância, necessitando de maiores estudos para se 

conhecer e desenvolver um padrão de distribuição dessa família no município de Caxias e 

no Maranhão. 

 

Palavras-chave: Diversidade. Aspectos Ecológicos. Ceratopogonidae. 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GÊNERO CAROLLIA 

(PHYLLOSTOMIDAE, CHIROPTERA, MAMALLIA) EM FRAGMENTOS DO 

CERRADO MARANHENSE. 

 
Orientanda: Cleison Luis da Silva COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduando em Ciências Biológicas, CESC/UEMA 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Química e Biologia, CESC/ UEMA 

 

Colaborador: Elmary da Costa FRAGA  

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CESC/ UEMA 

 
O gênero Carollia pertence à família Phyllostomidae, subfamília Carollinae. Para o Brasil 

são descritas quatro espécies: Carollia benkeithi (Solari e Baker, 2006), Carollia brevicauda 

(Schinz 1821), Carollia castanea (H.Allen, 1890) e Carollia perspicillata (Linnaeus,1758) 

(Simmons, 2005). O Gênero Carollia se caracteriza por apresentar cauda extremamente 

curta, folha nasal retangular pequena sendo dotados de verruga central no queixo rodeada 

por uma fileira de pequenas verrugas em forma de ‘’V’’. Desta forma, o DNA mitocondrial 

vem sendo uma ferramenta eficaz no que se refere à investigação de diferenciações genéticas 

recentes, podendo, auxiliar no estabelecimento de relações filogenéticas entre organismos 

em estudo (FRAYGANG, 2006). Este trabalho objetiva inventariar as espécies do gênero 

Carollia de ocorrência em um fragmento do cerrado leste maranhense, com ênfase em 

estudos morfológicos e moleculares. Para tanto foram realizadas quatro expedições durante 

três noites consecutivas na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum. Os 

espécimes coletados foram levados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular 

(GENBIMOL) do CESC/UEMA onde foi realizada a identificação morfológica. 

Posteriormente, a partir do tecido muscular foi extraído o DNA total utilizando-se o 

protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e amplificação dos genes mitocondriais rRNA 

16S e COI (Citocromo Oxidase Subunidade I) foi realizada através da técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) usando primers específicos e sequenciados no sequenciador 

automático de DNA. As analises moleculares foram realizadas através dos softwares: 

BIOEDIT 7.0 (HALL, 1999); MEGA 6.0 (TAMURA et al., 2013) e DnaSP v5 (LIBRADO& 

ROZAS, 2009). Para a APA do Inhamum foi registrada apenas uma espécie a Carollia 

perspicillata (Figura 1), que apresentou tamanho médio, antebraços variando de 38,18 a 

44,47 mm, trago entre 5,01 a 6,68 mm, peso entre 11 a 18 g e cauda curta medindo de 11 a 

14 mm totalmente contida na membrana interfemural. Fórmula dentária: i (incisivo) 2/2 c 

(caninos) 1/1 pm (pré-molar) 2/2 m (molar) 3/3 = 32 dentes. Foram analisadas 28 sequências 

do gene rRNA 16S de 28 espécimes do gênero Carollia. Obteve-se um fragmento de 536 

pares de bases (pb), sendo 523 sítios conservados, 10 sítios variáveis, 3 informativos para a 

parcimônia e oito haplótipos. A matriz de divergência genética mostrou uma variação de 0,2 

a 1,1 % entre os haplótipos de Carollia perspiscillata ocorrente na APA Inhamum. Quando 

comparados com espécies do Genbank a variação foi de 0,2 à 1,5 % ocorrentes na Guiana e 

Venezuela (Tabela 1) 
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Fonte: GENBIMOL 

Figura 4.  Espécie Carollia perspicillata 

 

Tabela 1. Percentual de divergência nucleotídica para o gene rRNA 16S utilizando o 

algoritmo Tamura-3 parâmetro para os haplotipos  de Carollia perspiscillata do leste 

maranhense. 

              Espécimes 
Divergência nucleotídica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1CESC012Carollia perspiscillata-MA -           
2CESC100Carollia perspiscillata-MA 0,4           

3CESC152Carollia perspiscillata-MA 0,2 0,6          

4CESC89 Carollia perspiscillata-MA 0,6 1,0 0,8         
5CESC90 Carollia perspiscillata-MA 0,8 1,1 1,0 0,6        

6CESC97 Carollia perspiscillata-MA 0,4 0,8 0,6 0,2 0,4       
7CESC134Carollia perspiscillata-MA 0,6 1,0 0,8 0,4 0,6 0,2      

8CESC145Carollia perspiscillata-MA 0,6 1,0 0,8 0,4 0,6 0,2 0,4     

9HG003309Carollia perspiscillataGUY 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,4    
10AY395836CarolliaperspiscillataVEN 1,3 1,3 1,5 1,1 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1   

11AF263224Noctilio leporinuSUR 13,0 13,5 13,2 12,8 12,1 12,5 12,5 12,8 12,8 13,2 - 

Legenda: MA= Maranhão; GUY= Guiana; VEN= Venezuela; SUR= Suriname 

 

Para o gene COI foram analisadas 10 sequências onde obteve-se um fragmento de 560 pares 

de bases, com 554 sítios conservados, 117 sítios variáveis, 12 informativos para a parcimônia 

e oito haplótipos. As sequências foram plotadas na plataforma BOLDSystems que revelou 

valores de similaridade correspondentes a Carollia perspicillata de 100%; 99,82 e 99,63% 

(Figura 2), isto está de acordo com os dados de Bradley e Baker (2001) o que confirma um 

único status especifico para a área de estudo: Carollia perspicillata. A magnitude dos dados 

morfológicos e moleculares somados a distribuição da espécie confirmam a presença do 

status específico Carollia perspicillata para o cerrado leste maranhense ampliando a sua 

distribuição ao leste do Maranhão. 
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Figura 2. Similaridade dos espécimes de Carollia perspicillata do leste maranhense na 

plataforma BOLDSystems. 

 

Palavras-chave: Morcegos, Carollia e Inhamum. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA ATRAVÉS DE LARVAS DE 

TREMATÓDEOS PROVENIENTES DE GASTRÓPODES LÍMNICOS – SÃO LUÍS, 

MA. 

 

Orientando: Guilherme Silva MIRANDA – Bolsista  PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

Orientadora: Andréa de ARAÚJO. 
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Co-orientador: Nêuton SILVA-SOUZA. 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA/DQB/CECEN. 

 

Colaboradores: Gleycka Cristine Carvalho GOMES, João Gustavo Mendes RODRIGUES, 
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Santana Silva dos SANTOS - Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

Muitos protocolos vêm-se buscando atualmente para um melhor monitoramento de nossos 

recursos hídricos. Uma técnica muito eficaz para essa finalidade é a avaliação por meio de 

organismos bioindicadores, que podem representar respostas mais precisas em relação às 

variáveis químicas, físicas e microbiológicas (HEINK; KOWARIK, 2010). Dentre esses 

organismos, destacam-se os gastrópodes límnicos que estão relacionados com o 

enriquecimento orgânico dos corpos aquáticos e apresentam grande eficácia, devido ao baixo 

custo dos métodos empregados em seu estudo (QUEIROZ; TRIVINHO-STRIXINO; 

NASCIMENTO, 2000). Por estarem relacionados com ciclos de diversos trematódeos, estes 

moluscos abrigam formas intermediárias (fase larval ou cercariana) de parasitos 

denominados digenéticos, pois possuem um ciclo de vida também em hospedeiros 

vertebrados. E por viverem em ambiente aquático, acredita-se que sua ocorrência possa 

indicar condições sanitárias e tróficas específicas do ambiente (MARCOGLIESE, 2005). 

Desse modo, objetivou-se analisar a qualidade da água através de larvas de trematódeos 

provenientes de gastrópodes límnicos de São Luís - MA. Para tanto, os pontos de coleta 

foram definidos a partir do protocolo de Avaliação Rápida de Callisto et al. (2002), como se 

segue: um no trecho do rio Paciência (ponto 1 – ambiente impactado) e dois nos trechos do 

rio Anil (ponto 2 – ambiente alterado e 3 – ambiente conservado). Como ponto controle, foi 

utilizado um local com diversidade de larvas de trematódeos e gastrópodes já conhecidas 

(ambiente alagado no Bairro do Sá Viana, São Luís - MA). Realizaram-se coletas mensais 

tanto dos gastrópodes, quanto de amostras de água (0,25, 0,5 e 100 mL) para avaliação física, 

química (Ecokit Sênior® - Alphakit) e bacteriológica (kit COLItest® LKP Diagnósticos). 

Os moluscos foram submetidos em laboratório à luz e calor durante 60 minutos para a 

verificação de infecção por trematódeos digenéticos. Utilizou-se o cálculo de Spearman 

validado pelo teste t de Student (t > 2,9) como análise estatística. Ao término das 10 

expedições a campo, os resultados das análises dos parâmetros físicos e químicos tiveram 

suas médias de cada ponto descritas na Tabela 1, bem como o resultado qualitativo dos 

parâmetros microbiológicos.  
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Foi possível verificar que as variáveis como Cloro, Dureza, Ferro e Ortofosfato, em todos 

os pontos, estavam com a média dos resultados acima do permitido por lei (CONAMA 

357/2005). Desses parâmetros, o Cloro e Ortofosfato são utilizados como indicadores de 

contaminação por efluentes domésticos e industriais. Outro fator preocupante foi a 

positividade das alíquotas de água em todas as concentrações (0,25, 0,5 e 100 mL) e, em 

todos os meses e pontos estarem indicando pelo menos 1 U.F.C (unidade formadora de 

colônia) para Coliformes totais e Eschericha coli. A partir da análise da água, os pontos 

apresentaram a seguinte ordem crescente de desconformidade com os valores estabelecidos 

por lei: Ponto 3 < Ponto 2 < Ponto 1 ≅ Ponto controle. Em relação aos moluscos, foram 

coletados 4234 gastrópodes límnicos, pertencentes aos seguintes gêneros: Biomphalaria sp. 

(85,42%), Pomacea sp. (7,72%), Drepanotrema sp. (3,44%) e Physa sp. (3,4%) (Figuras 1 

- Moluscos). As larvas dos trematódeos foram identificadas em: Equinostoma, Microcotile, 

Distoma: brevifurcada afaringeada, longifurcada faringeada e faringeada com tronco caudal 

largo (Grupos); Clinostomum sp. (gênero); Spirorchiidae (tipo cercariano) (Figuras 1 - 

Cercárias). A distribuição dos moluscos nos pontos de coleta, bem como suas respectivas 

cercárias são descritos na Tabela 2.  
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Figs. 1. Moluscos: A – Biomphalaria sp. B – Pomacea sp.. C – Physa sp. D – Drepanotrema 

sp. Cercárias: A – Equinostoma. B - Distoma brevifurcada afaringeada. C - Distoma 

brevifurcada faringeada com tronco caudal largo. D - Distoma longifurcada faringeada. E - 

Xifidiocercária (Grupo Microcotile). F – Spirorchiidae. G – Clinostomum sp. 

 

A maior diversidade de cercárias foi encontrada em ordem crescente da seguinte forma: 

Ponto 3 (ausência) < Ponto 2 < Ponto 1 = Ponto controle. Levando-se em consideração os 

parâmetros físicos, químicos e características qualitativas ambientais, pode-se inferir que a 

maior diversidade de cercárias foi observada em mesmo perfil de ambiente que os moluscos 

límnicos (ambiente impactado). Essa maior diversidade de larvas de trematódeos foi 

estatisticamente proporcional ao aumento de seus hospedeiros invertebrados no local, 

segundo o cálculo de Spearman (rs = 0,94868 e t = 4,24 > 2,9 [índice de confiança]). Como 

as larvas de trematódeos e seus respectivos hospedeiros invertebrados foram capazes de 

predizer a situação ambiental a qual se encontravam, os mesmos podem ser validados como 

bioindicadores de má qualidade da água para o Maranhão.  

 

 

Palavras-chave: Bioindicadores; cercárias; ecossistemas límnicos. 

 

 

Fonte: Rodrigues (2015) 
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TOXICIDADE DE Bacillus thuringiensis DO ESTADO DO MARANHÃO 

ISOLADOS DE INSETOS PARA LARVAS DE Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus 

(DIPTERA,CULICIDAE). 
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As espécies sinantropicas de mosquitos Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e Culex 

quinquefasciatus (Say, 1823) são de grande importância em Saúde Pública por estarem 

relacionadas, respectivamente, à transmissão da dengue e da filariose bancroftiana nas 

Américas (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). O controle químico é a forma 

mais usada para combater esses mosquitos,porem devido a problemas como a resistência , 

esse método tem sido substituído por produtos biológicos , uma vez que estes mostram-se 

eficientes no controle de vetores, destacando-se a bactéria Bacillus thuringiensis (Bt) 

(CAPALBO; VILAS-BÔAS; ARANTES, 2004). Essa bactéria é produtora de toxina que 

causa mortalidade em larvas de dípteros da família Culicidae (GLARE; O’CALLAGHAN, 

2000). Este trabalho  tem como objetivo obter isolados de B. thuringiensis a partir de insetos 

do município de mirador .O isolamento de Bt consiste em macerar os insetos mortos em10 

mL de solução salina (0,5% de NaCl), após, transferiu-se uma alíquota de 1 ml para tubos 

de ensaio esterilizados, Posteriormente diluiu-se seriadamente em solução salina e uma 

alíquota de 100µl da solução homogenizada foi plaqueada em Ágar nutriente (pH 7,5) em 

seguida incubadas em estufas bacteriológicas durante 48 horas a 28°C para o crescimento 

bacteriano, para verificar a presença de inclusão paraesporais (cristais de proteínas), os 

isolados que apresentarem cristal foram identificados como B. thuringiensis.  

Posteriormente, as colônias identificadas como B. thuringiensis foram submetidas à 

bioensaios com larvas de A. aegypti, sendo utilizadas larvas de 3º estádio obtidas a partir da 

colônia mantida no LABEM do CESC/UEMA. Os bioensaios seletivos com objetivo de   foi 

determinar os isolados com atividade entomopatogênica, sendo conduzidos sob temperatura  

média de 26 ± ºC e umidade relativa a 80%. Para cada isolado, foi preparada réplica de três 

copos plásticos contendo 10 mL de água potável, 10 larvas de terceiro estádio sendo à 

concentração de 1,5 x 107 esporos-cristal/ml, constituindo a suspensão testada no bioensaios 

seletivo. Para o preparo das suspensões de esporos/cristal, os isolados de B. thuringiensis, 

incluindo as linhagens padrão, foram cultivados em placas de Petri com meio de cultura ágar 

nutriente e incubados a 30ºCdurante cinco dias, permitindo a completa esporulação e 

liberação dos cristais.  Em cada bioensaio, foi preparada uma réplica sem inoculação bacilar, 

servindo assim como controle. Após a aplicação do bacilo, com 24 e 48 horas, foi feita leitura 

de mortalidade das larvas, contando-se todos os indivíduos vivos e mortos, para obter-se o 

percentual de mortalidade dos indivíduos. Das 16 amostras analisadas obteve-se 315 

colônias bacterianas e 173 foram identificadas como B. thuringiensis. Em relação ao número 

de isolados de B. thuringiensis por amostra, a que apresentou o maior número de isolados 

foi a amostra 89 (Hymenoptera) com 36 isolados de B. thuringiensis seguido das amostras 

90(coleóptera) e 87 (Hymenoptera) respectivamente com 24 e 23 isolados de B. thuringiensis 

(Tabela 1). Dos 173 isolados de B. thuringiensis das amostras de inseto 50 foram testados 

seletivamente em larvas de A. aegypti e Culex quinquefasciatus. Com relação aos isolados 

testados seletivamente para larvas de A. aegypti, o isolado BtMA  999 e BtMA 1019  

apresentaram   mortalidade de 100%; o BtMA 1018 mostrou mortalidade de 93,33%,  

seguida do isolado BtMA 1022 que apresentou mortalidade de 73,3%. Dentre os 50 isolados 
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testados seletivamente para as larvas de Culex quinquefasciatus, o isolado BtMA  999 e 

BtMA 1019  apresentaram   mortalidade de 100%, e  BtMA 1018 mostrou mortalidade de 

86,6%, seguida do i BtMA 1022 que apresentou mortalidade de 60% (Tabela 2). No geral 

B. thuringiensis foi encontrado em 14 amostras analisadas, totalizando 173 isolados de Bt. 

Entre as três ordens analisadas o índice de Bt foi maior para ordem Hymenoptera. Os isolados 

que apresentaram relevante patogenicidade tanto para A. aegypti como para culex 

quinquefasciatus foram isolado BtMA  999 e BtMA 1019  na qual os mesmos apresentam 

mortalidade de 100% apenas em 24 h de aplicação da suspensão.O total de isolados encontrados 

demonstra a abundancia de B. thuringiensis  em insetos mortos, possibilitando encontro de uma 

estirpe com ação  larvicida eficaz para controle desses vetores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Isolados de Bacillus thuringiensis obtidos a partir de insetos mortos coletados 

no município de Mirador do Estado do Maranhão. 

Amostra Ordem CB Bt Isolados 

B. 

thuringiensis 

Índice de 

Bt=n(Bt/CB)*

100 

83 Coleoptera 17 9 BtMA 980 -988 52% 

86 Hymenoptera 12 12 BtMA 996 -1007 100% 

87 Hymenoptera 25 23 BtMA 1008-1030 92% 

88 Hymenoptera 29 20 BtMA 1031-1050. 68,96% 

89 Hymenoptera 41 36 BtMA 1051-1086. 87,8% 

90 Coleoptera 34 24 BtMA 1087,-,1110 70,58% 

97 Hymenoptera 13 7 BtMA 1137-1143 53,8% 

Tabela 2. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do 

Estado do Maranhão para larvas de Aedes aegypti. 

Isolados Mortalidade % Classificação 

24 hs 48 hs 

BtMA 999 100% 100% ++++ 

 BtMA 1005 0 3,3% + 

 BtMA 1006 3,3% 13,3% + 

BtMA 1018 90% 93,33% ++++ 

 BtMA 1019 100% 100% ++++ 
Em cada bioensaio foram testadas 30 larvas;  

 ++++ = Mortalidade ˃ 80% 

 + = mortalidade 1 ≥ 30% 

 

 

BtMA = Coleção de Bacillus spp. Do Estado do Maranhão; CB = Colônias Bacterianas 

BtMA =Bacillus thuringiensis do Maranhão; Bt = B. thuringiensis; - =não apresentou Bt 
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Palavras-chave: Controle biológico, Isolamento B. thuringiensis. 
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Tabela 3. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do 

Estado do Maranhão para larvas de  Culex quinquefasciatus 

Isolados Mortalidade % Classificação 

24 hs 48 hs 

BtMA 999 100% 100% ++++ 

BtMA 1004 3,3% 3,3% + 

BtMA 1005 3,3% 3,3% + 

BtMA 1006 6,6% 6,6%% + 

BtMA 1018 73,3% 86,6% + 

BtMA 1019 100% 100% ++++ 

BtMA 1022 43,3% 60% +++ 
Em cada bioensaio foram testadas 30 larvas;  

 ++++ = Mortalidade ˃ 80% 

   +++ = Mortalidade 50%≤ 80% 

     + = mortalidade 1 ≥ 30%  
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A correta identificação de uma espécie é fundamental para diferentes finalidades e, em geral, 

depende da caracterização morfológica. Porém, a identificação de espécies com base no 

diagnóstico morfológico tem apresentado limitações. Atualmente o método utilizado para 

identificação de espécies baseia-se em uma ferramenta denominada “DNA barcode”, ou 

código de barras de DNA, tendo como premissa o fato de que toda espécie deve apresentar 

um ‘código de barras único’ e que a variação interespecífica é bem mais elevada que a 

intraespecífica. O presente estudo objetivou identificar molecularmente (DNA barcoding) 

as espécies de peixes do Baixo Rio Mearim/MA. Inicialmente os espécimes foram coletados 

no Baixo rio Mearim, e realizada a identificação taxonômica com o auxílio de literatura 

específica. O DNA total foi extraído do tecido muscular empregando-se o protocolo de 

Fenol-Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI foi realizado 

através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos das PCRs foram 

purificados e sequenciados em sequenciador automático de DNA. A edição, alinhamento e 

análise dos dados foram realizados a partir dos programas BioEdit, DAMBE, MEGA 6 e 

utilizou-se a plataforma BOLD Systems para identificação das sequências de DNA 

barcoding. Obteve-se 118 sequências, correspondendo a 31 espécies, 20 gêneros, 16 famílias 

e sete ordens, que constituíram-se de um fragmento de 623 pb do gene COI, apresentando 

353 sítios conservados e 270 variáveis. A composição nucleotídica foi de 29,3% timina; 

28,2% citosina; 24,9% adenina e 17,6% guanina. O gráfico de transição e transversão versus 

divergência não mostrou saturação dos dados, indicando um bom sinal filogenético. A árvore 

gerada através da abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) revelou a formação de 

clados fortemente suportados (99% de bootstrap), para os espécimes identificados como 

coespecíficos (Figura 1). As médias de divergências genéticas interespecíficas variaram de 

4,4 a 28,9%. As médias intraespecíficas foram inferiores a 1%. Nas comparações das 

sequências dos espécimes obtidos no presente estudo com as sequências presentes na 

plataforma bioinformática BOLD Systems V.3.0, considerou-se a divergência de 2% como 

valor limite para determinar espécies em pesquisas com DNA barcode (Tabela 1). Não foi 

possível identificar molecularmente através da similaridade obtidas no BOLD as espécies 

Pachypops sp., Geophagus sp., Loricaria sp. e Hypoptopoma sp., pois os valores foram 

inferiores para se delimitar uma espécie, apresentando em média similaridade de 95,5%, e 

consequentemente uma divergência acima de 2%, estando fora do padrão para a utilização 

com DNA barcode. O código de barras de DNA foi eficiente para a identificação de 87, 1% 

das espécies de peixes do Baixo rio Mearim, onde todas as espécies apresentaram índices de 

divergências intraespecíficas menores que um 1%, e isso mostra está de acordo com as metas 

estipuladas pela rede de DNA barcode. 
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Figura 1 - Árvore filogenética gerada a partir do método de agrupamento de vizinhos (NJ) 

utilizando o modelo de Kimura-2-Parâmetros (K2P) através do gene COI. Os números dos 

nós representam os valores de bootstrap (1000 pseudoréplicas); valores entre parênteses 

(número de espécimes analisados). 
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Tabela 1. Identificação molecular das amostras de peixes do Baixo Rio Mearim realizada 

através de comparações das sequências obtidas com sequências disponíveis na plataforma 

BOLD Systems para o gene COI. 

 
 

Palavras - chave: Peixes, COI, biodiversidade. 
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TESTE DO MICRONÚCLEO EM CENTROPOMUS UNDECIMALIS (BLOCH, 1972) 
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O Teste do Micronúcleo é um ensaio citogenético comumente usado em vários sistemas 

biológicos para o monitoramento de genotoxicidade ambiental (MERSCH & BEAUVAIS, 

1997). O objetivo do Teste é a avaliação do potencial que as substâncias têm de causar danos 

cromossômicos estruturais e/ou numéricos em células em estágio de divisão. A presença de 

micronúcleos e de outras alterações nucleares pode ser considerada como uma indicação de 

ocorrência prévia de aberrações cromossômicas estruturais ou numéricas, em algum 

momento do ciclo de vida das células (CARRANO & NATARAJAN, 2002). A bacia do 

Bacanga, localizada em São Luís-Maranhão (Brasil), vem passando por um dinâmico 

processo histórico de ocupação de forma não planejada, provocando diversos impactos 

ambientais. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o impacto da carga poluidora da 

bacia do Bacanga sobre Centropomus undecimalis com o teste do micronúcleo para os danos 

genotóxicos e com análises físico-químicas e microbiológicas da água. Um total de 41 

exemplares de Camurim (C. nundecimalis) foi coletado em todo o estudo, sendo 23 na Bacia 

do Bacanga, especificamente próximo à barragem, e 18 em Paço do Lumiar, na região do 

Porto do Pau Deitado, como área de Referência. As coletas dos peixes foram realizadas 

juntamente com as coletas das amostras de água, duas no período seco e duas no período 

chuvoso, em cada área respectivamente. Para o teste do Micronúcleo a coleta do sangue dos 

exemplares de C. nundecimalis foi feita através de punção branquial (RANZANI- PAIVA, 

2013) para imediata confecção de lâminas por meio da técnica de esfregaço (extensões 

sanguíneas). As lâminas foram coradas com o corante Rosenfield modificado desenvolvido 

por Tavares-Dias e Moraes (2003), e posteriormente analisadas. Foram contadas 1.000 

células por lâmina, bem como o número de ocorrência de micronúcleos (CAMPANA et al., 

1999). O reconhecimento dos micronúcleos e outras alterações eritrocíticas seguiu a 

metodologia adotada por Carrasco et al. (1990). As análises físico-químicas e 

microbiológicas do Bacanga demonstraram prejuízos a qualidade da água, com os 

parâmetros Oxigênio Dissolvido, pH e NMP de coliformes fora dos limites determinados 

pela Resolução Conama nº 357/2005 (BRASIL, 2005). Somente os valores de pH da região 

do Pau Deitado apresentou-se de acordo com a Resolução. Também a região do Porto do 

Pau Deitado, com 1.413/100mL de coliformes termotolerantes excedeu a Resolução do 

Conama, mas percebe-se que esse valor está próximo ao máximo permitido de NMP de 

coliformes (1000/100mL). As características físico-químicas e microbiológicas da água são 

essenciais para os organismos que nela vivem, pois definem as condições ambientais que 

favorecem a sobrevivência e o crescimento, de espécies de animais aquáticos e vegetais. Nas 
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análises dos eritrócitos através do Teste do Micronúcleo, em todas as coletas no Bacanga e 

Pau Deitado, encontraram-se micronúcleos e outras anormalidades eritrocíticas (Notched, 

Lobulado, Segmentado, Binucleado) (Figura 1):  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 15. Alterações nucleares eritrocíticas: em A Eritrócitos normais; em B Micronúcleos; 

em C Notched; em D Lobulado; em E Segmentado; em F Binucleado. Coloração Rosenfield 

modificado. Aumento 100x. 

 
Devido à sensibilidade do teste e aos resultados verificados neste estudo, pode-se considerar 

que a concentração de agentes genotóxicos e mutagênicos, presentes na água da bacia do 

Bacanga (região da barragem), é alta, induzindo frequências de micronúcleos e diversas 

anormalidades nucleares quando comparamos a região do Pau Deitado (Figura 2): 

 
P1- B: Bacanga período seco; P2- B: Bacanga período chuvoso; P1- R: Ponto de Referência 

Pau Deitado período seco; P2- R: Ponto de Referência Pau Deitado período chuvoso. 

Figura 2: Quantificação das alterações nucleares eritrocíticas nos espécimes C. undecimalis. 
 

A região de Referência do Pau Deitado apresentou uma pequena quantidade de alterações 

eritrocíticas, mas aponta-se que esse valor diminuto está compreendido na frequência natural 
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de mutação nas células. Observou-se que tanto as análises de água quanto a frequência de 

alterações nucleares eritrocíticas (foram significantemente diferentes entre os períodos - 

Teste Kruskal-Wallis, P<0,05) apresentaram valores mais elevados durante o período de 

maior incidência de chuvas quando comparados com o período seco, assim acredita-se que 

o excesso de chuvas pode ocasionar carreamento de poluentes, contaminantes e agentes 

genotóxicos para os regimes hidrológicos. Verifica-se, portanto que a bacia do Bacanga, São 

Luís- MA, apesar de sua grande importância, tem apresentado visível e elevada fragilidade 

ambiental comprometendo a manutenção da vida aquática e a qualidade do ambiente em 

estudo, e que é necessário o desenvolvimento de estratégias de controle e medidas de 

prevenção da poluição desse sistema hidrológico. 

 

Palavras- chave: Genotóxico; Micronúcleo; Centropomus undecimalis. 
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GENES cry1 E cry2 DE Bacillus thuringiensis ISOLADOS DE SOLOS DO ESTADO 

DO MARANHÃO PARA O CONTROLE DE INSETOS-PRAGA. 

 

Orientanda: Nayanne Santos de OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Ciências Biológicas Licenciatura, CESC/UEMA. 
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A poluição ambiental decorrente do uso de pesticidas na agricultura cresce a cada ano, esse 

fato tem despertado a preocupação do meio científico para a busca de alternativas mais 

seguras de controle de insetos-praga, que não sejam prejudiciais ao homem e ao meio 

ambiente (PINTO; FIUZA, 2003; SILVA et al., 2012). Os bioinseticidas são alternativas 

viáveis e eficazes para o controle de pragas na agricultura, incluindo o uso de Bacillus 

thuringiensis (Berliner 1911), uma bactéria gram-positiva bastante utilizada no controle 

biológico de insetos de importância agrícola, devido à presença de cristais proteicos tóxicos, 

também chamados de proteína Cry, sintetizados durante o processo de esporulação 

(ARANTES et al., 2002; PINTO et al., 2010). Essas proteínas são codificadas por diferentes 

genes, denominados genes cry. Cada toxina apresenta especificidade contra uma 

determinada ordem de insetos, sendo as proteínas Cry1, Cry2 e Cry9 tóxicas para ordem 

Lepidoptera (FRANKENHUYZEN; NYSTROM, 2015). O objetivo deste trabalho foi 

caracterizar molecularmente B. thuringiensis isolados de solos do Maranhão e verificar a 

distribuição dos genes cry1 e cry2 nestes isolados para selecionar isolados com potencial 

tóxico para insetos da ordem Lepidoptera. Para tanto, duzentos isolados de B. thuringiensis, 

preservados no Banco de Bacilos Entomopatogênicos do Maranhão (BBENMA), foram 

cultivados previamente em placas contendo meio ágar nutriente. Foi realizada a extração do 

DNA dos isolados cultivados utilizando-se a metodologia de extração por fervura. 

Posteriormente, as amostras foram caracterizadas molecularmente por meio da Reação em 

Cadeia de Polimerase (PCR), utilizando os iniciadores geral-cry1 e geral-cry2, com 

temperatura de anelamento de 52ºC. Os padrões B. thuringiensis var. kurstaki (Dipel® WP) 

(Btk) e B. thuringiensis var. aizawai (Xentari®WDG) (Bta) foram utilizados como controle 

positivo nas reações de amplificação. Os produtos da PCR foram aplicados em gel de agarose 

a 1%, submetidos à eletroforese e fotodocumentados. Dos duzentos isolados caracterizados, 

36% amplificaram para os genes cry1, cry2 ou ambos, enquanto que um total de 64% das 

amostras não amplificou para nenhum dos primers utilizados. Os isolados contendo o gene 

cry2 foram os mais abundantes entre os isolados analisados, totalizando 22% dos isolados. 

As frequências do gene cry1 foram bem próximas das apresentadas por cry2, representando 

19,5% dos isolados caracterizados (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Distribuição de genes cry em duzentos isolados de Bacillus thuringiensis do no 

Banco de Bacilos Entomopatogênicos do Maranhão, caracterizados por PCR.  

Nº de isolados Gene cry % 

39 cry1 19,5 
44 cry2 22 

128 não amplificaram 64 

 

Entre os isolados que amplificaram, a maioria apresentou um único perfil gênico, seja para 

o gene cry1 ou cry2. A ocorrência dos genes cry1 foi observada como perfil único em 14% 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

757 

 

dos isolados, enquanto que o gene cry2 apresentou perfil único em 16,5% dos isolados e em 

5,5% dos isolados, os genes cry1 e cry2 estavam associados (Figura 1). 

 

Figura 1. Distribuição de perfis dos genes cry1 e cry2 de 200 isolados de Bacillus 

thuringiensis, identificados por iniciadores universais. 

 

Os produtos da amplificação dos genes cry1 e cry2 dos isolados selecionados, comparados 

com os padrões Bta e Btk, são apresentados nas figuras 2 e 3. 

 

 
Figura 2. Produto da amplificação do gene cry1 em isolados de Bacillus thuringiensis de 

solo do Maranhão. MM: Marcador molecular, Bta: Bacillus thuringiensis var. aizawai 

(controle positivo), Btk: Bacillus thuringiensis var. kurstaki (controle positivo), CN - 

controle negativo. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

cry1 cry2 cry1, cry2 não

amplificaram

Is
o

la
d

o
s 

d
e 

B
a

ci
ll

u
s 

th
u

ri
n

g
ie

n
si

s 
(%

)

Genes cry

não 

amplificaram 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

758 

 

 

 
Figura 3. Produto da amplificação do gene cry2 em isolados de Bacillus thuringiensis de 

solo do Maranhão. MM: Marcador molecular, Btk: Bacillus thuringiensis var. kurstaki 

(controle positivo), CN - controle negativo. 

 

Os isolados selecionados contendo os genes cry1 e cry2 produziram produtos de PCR com 

tamanhos semelhantes aos previstos. A caracterização molecular dos isolados mostrou que 

a coleção do BBENMA pode conter isolados de Bt com grande potencial tóxico o para o 

controle de insetos da ordem Lepidoptera e que os isolados que apresentaram os genes cry1 

e cry2 como perfis associados, prediz-se, que são os mais promissores. 

 

Palavras-chave: Controle biológico, Caracterização molecular, proteínas Cry. 
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ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS EM BRÂNQUIAS E FÍGADO DE 

Centropomus undecimalis (BLOCH, 1972) COMO BIOMARCADORES NA 

AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO BACANGA, 

SÃO LUÍS, MA. 
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O ecossistema aquático é considerado o mais suscetível à poluição. O efeito negativo no 

ambiente aquático está comumente associado ao crescimento populacional nas 

proximidades, a intensa industrialização e o despejo de efluentes domésticos. As alterações 

histológicas em peixes são biomarcadores de exposição a estressores ambientais que tem 

como função sinalizar os efeitos resultantes da exposição a um ou mais agentes tóxicos 

(HINTON et al., 1992). As brânquias por apresentarem diversas funções vitais, visto que 

além de ser o principal sítio de trocas gasosas, também estão envolvidas nos processos de 

osmorregulação, equilíbrio ácido-básico, excreção de compostos nitrogenados, gustação e 

por ter uma grande superfície de contato com o meio externo, podem exibir alterações 

morfológicas (PACHECO; SANTOS, 2002). O fígado é um órgão de intensa atividade 

metabólica e sensível às alterações bioquímicas, fisiológicas e estruturais, pois este recebe 

por via sanguínea os diversos tipos de poluentes absorvidos do ambiente, podendo de acordo 

com o tipo de substância ocasionar alterações teciduais (BRAUNBECK et al., 1990). Sendo 

assim, objetivou-se analisar a intensidade das alterações histológicas em brânquias e fígado 

de Centropomus undecimalis e analisar a qualidade microbiológica da água tendo como 

parâmetro o índice de coliformes e os parâmetros físicos- químicos da água da Bacia do rio 

Bacanga e do Pau deitado. Foram analisados 32 exemplares de C. undecimalis na Bacia do 

rio Bacanga (P1) e 16 exemplares no Pau Deitado (P2). No Laboratório de Morfofisiologia 

Animal da Universidade Estadual do Maranhão, os fragmentos de brânquias e fígado foram 

submetidos à técnica de inclusão em parafina, coloração por Hematoxilina e Eosina e o 

estudo das alterações histológicas analisadas por meio do microscópio de luz. No 

Laboratório de Bioprodutos LTDA foi realizada a análise microbiológica e físico- químico 

da água. As lesões das brânquias e fígado foram avaliadas semiquantitativamente pelo 

cálculo do Índice de Alteração Histopatológica (IAH), adaptado de Poleksic e Mitrovic – 

Tutundzic (1994), baseado na severidade de cada lesão. As médias dos resultados das 

alterações branquiais e hepáticas obtidas para cada espécie analisada foram comparadas 

entre si através de teste t de Student ou de Análise de variância. Considerou-se o nível de 

significância com valor fixado em p<0,05; admitiu-se o Teste T bicaudal. A Hipótese Nula 

será rejeitada ou aceita com nível de confiança de 95% e a 5% de significância, determinando 

se os grupos comparados diferem significativamente entre si ou não. As lesões branquiais 

(Figura 1) coletados na Bacia do rio Bacanga foram: congestão dos vasos sanguíneos, 

levantamento do epitélio respiratório, desorganização das lamelas secundárias, hiperplasia 

das células epiteliais, fusão incompleta e completa de várias lamelas, dilatação do seio 

sanguíneo, parasito, hiperplasia e hipertrofia das células de muco, espessamento 
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descontrolado do tecido proliferativo filamentar e lamelar, rompimento do sistema de células 

pilares e aneurisma lamelar. Já as lesões nas brânquias dos peixes coletados no Pau Deitado 

foram: congestão dos vasos sanguíneos, levantamento do epitélio respiratório, 

desorganização das lamelas secundárias, hiperplasia das células epiteliais, fusão incompleta, 

fusão completa de várias lamelas, dilatação do seio sanguíneo, parasito, hiperplasia e 

hipertrofia das células de muco, rompimento do sistema de células pilares e aneurisma 

lamelar. 

 

 

Figura 1. Fotomicrografia de brânquias de C. undecimalis coletados na Bacia do rio 

Bacanga (P1) e Pau Deitado (P2), São Luís, MA. Em A (P2) observa-se o levantamento do 

epitélio (seta) e aneurisma lamelar (asterisco); B (P1) ressalta-se  hiperplasia e hipertrofia de 

células de muco (setas) e C (P1) evidencia-se a presença do parasito (círculo). Aumento 40x, 

Coloração: HE. 

 

As lesões hepáticas (Figura 2) dos peixes da Bacia do rio Bacanga foram: núcleo na periferia 

da célula, deformação do contorno celular, hipertrofia celular, hipertrofia nuclear, centro de 

melanomacrófagos, vacuolização, hiperemia e necrose. Já as lesões encontradas nos 

representantes coletados no Pau Deitado foram: núcleo na periferia da célula, centro de 

melanomacrófagos, vacuolização, hiperemia e necrose. 

 

 

Figura 2. Fotomicrografia de fígado de C. undecimalis coletados na Bacia do rio Bacanga 

(P1) e Pau Deitado (P2), São Luís, MA. Em A (P2) evidencia-se centro de 

melanomacrófagos (seta);  B (P1) presença de hiperemia (asterisco) e núcleo na periferia da 

célula (setas) e C(P2) extensa área de necrose (asterisco). Aumento 40x. Coloração HE 

 

Mediante aos resultados obtidos, permite-se concluir que os valores de pH e temperatura 

estavam de acordo coma resolução do CONAMA no357/2005, no entanto o oxigênio 

dissolvido estava abaixo do permitido pela resolução. Este nível de oxigênio baixíssimo 

encontrado nas amostras da Bacia do rio Bacanga se deve pela falta de tratamento dos 

esgotos e pela ausência de saneamento básico do local, já no Pau Deitado obteve-se os níveis 

de oxigênio um pouco abaixo do permitido, podendo ser decorrente da decomposição de 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

761 

 

matéria orgânica procedente da biomassa algal e dos detritos de macrófitas aquática, sendo 

um indicador de condições de poluição por matéria orgânica nos respectivos pontos de 

coleta. A análise microbiológica da água resultou em valores de elevados de Escherichia 

coli. Indicando, assim, que a Bacia do rio Bacanga, está recebendo esgotos domésticos in 

natura, resíduos sólidos, lixos e ao material orgânico que escoa e que o Pau deitado por mais 

que tenha apresentado os coliformes termotolerantes um pouco acima do permitido, este 

pode ser revertido, caso ocorra um monitoramento no ambiente aquático e a percepção dos 

moradores para averiguar a contaminação de corpos d’água por resíduos domésticos e 

esgoto. O aparecimento das lesões no tecido branquial e hepático analisados nos exemplares 

de C. undecimalis coletados na Bacia do rio Bacanga e no Pau Deitado, demonstraram que 

os peixes estão reagindo a diversos agentes presentes na água, tal fato se deve a decorrência 

do estado de poluição ambiental do local ou a inúmeras substâncias que podem estar agindo 

como agente estressor, prejudicando o funcionamento normal destes órgãos. Verificou-se 

que o valor médio do IAH das brânquias dos C. undecimalis coletados na Bacia do rio 

Bacanga (P1) foi de 15,37 com danificação leve para moderada, e coletados no Pau Deitado 

(P2) foi de 19,31, com modificação de moderada para severa. As hepáticas do P1 

apresentaram valor de IAH 22,25, sendo as alterações de moderada para severa e do ponto 

P2 foi de 14,56, com danificação leve para moderada. Segundo o cálculo do teste t, se aceita 

a Hipótese Nula dos exemplares de C. undecimalis admitindo que os valores de IAH das 

brânquias e fígados coletados tanto na Bacia do Bacanga como do Pau Deitado não diferem 

significativamente entre si. Essas alterações histológicas mostram que esses indivíduos 

desenvolveram mecanismos de defesa contra a ação de estressores presentes na água dos 

respectivos pontos de coletas. 

 

Palavras-chave: Água, biomarcadores histopatológicos, poluentes ambientais. 
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A “Lagoa da Jansen” (que em termos geográficos é na verdade uma laguna, devido à ligação 

permanente com o mar) foi formada a partir da construção da Avenida Maestro João Nunes 

em 1975, atual Avenida Ana Jansen. (SILVA 2008). O crescimento populacional ao entorno 

da laguna, proporcionou o comprometimento na qualidade microbiológica da água e na 

sanidade dos seres aquáticos (GOMES, 2003) apesar de que por meio de comportas 

construídas a mesma é “banhada” pelas praias de São Marcos e Ponta d’areia, o qual ocorre 

à renovação das águas, esta laguna está sujeita a proveniente de dejetos de esgotos e produtos 

industrializados despejados, o qual causa o efeito de eutrofização. Dessa forma, este trabalho 

tem-se como objetivo analisar a ectoparasitárias em órgãos das espécies Pirapema (Tarpon 

atlanticus) (Valenciennes, 1846) e Urubarana (Elops saurus) (Linnaeus, 1766) na Lagoa da 

Jansen, situado em São Luís (MA), identificar os ectoparasitos presentes no tegumento, 

narinas e brânquias dos espécimes e pressupor os índices ecológicos que favorecem a 

presença/ausência dos ectoparasitos. Os dados foram coletados bimestralmente durante o 

período de fevereiro a agosto de 2015. Os peixes das espécies e Elops saurus (Ubarana) e 

Tarpon atlanticus (Perapema) foram capturados por meio de rede de tarrafa pelo pescador 

local e mantidos vivos em uma caixa térmica com água do ambiente, em que verificou a 

temperatura e o pH. No laboratório de zoologia, realizou-se a eutanásia e posteriormente foi 

feita a biometria dos peixes e assim, os exemplares foram mantidos resfriados. O 

Procedimento parasitológico seguiu-se o método de Amato (1991) observação 

macroscopicamente de todo os órgãos em que o muco coletado foi colocado em um frasco 

contendo a solução de formol a 5%, as narinas e as brânquias foram retiradas e colocadas no 

formol a 10 % em recipientes individualizados. (Figura 1) 

 

Figura 1 – A) Coleta dos órgãos; B)  Recipientes com formol de 5% e 10%. 

A B 
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E após 24 horas em que os órgãos foram submetidos ao formol, o muco do tegumento, as 

narinas e as brânquias foram colocadas na placa de Petri individualmente e visualizados no 

esteromicroscópico e os supostos parasitos foram individualizados e posto no frasco de vidro 

contendo álcool a 70% glicerinado para a sua conservação. Para o procedimento da 

identificação do material coletado utilizou-se a solução Lacto - fenol de Amann, seguindo o 

método de Hoffmann (1987). (Figura 2) 

Figura 2 – A) Material coletado no álcool 70%; B)  Frasco contendo Lacto-fenol de Amann 

 

As quatro coletas foram realizadas com média de dez exemplares em cada, totalizando 

aproximadamente sessenta exemplares, com média de 250 g e 24 cm, 100 g e 15 cm 

caracterizando o Tarpon atlanticus e Elops saurus, respectivamente, em suas fases juvenis.  

Durante os procedimentos parasitológicos foi encontrada nas brânquias, em somente um 

exemplar, a presença de um organismo, o qual deve ter sido capturado no momento da 

respiração da espécie. ).  E, de acordo com a estrutura morfológica do organismo, este foi 

identificado como Inseto da ordem Diptera. (Figura 3) 

Figura 3 – A) A) Inseto aderido nas brânquias;  B) Inseto. 

 

Os resultados obtidos a partir dos procedimentos parasitológicos nos tegumentos, narinas e 

brânquias das espécies Tarpon atlanticus e Elops saurus não revelaram a presença de 

ectoparasitos. E na averiguação dos fatores abióticos, a temperatura da água obteve-se uma 

variação entre 26ºC a 28ºC e o pH variou entre 6 e 7.  Já os valores de concentração no 

oxigênio dissolvido (OD), segundo o Júnior (2013), realizado na Lagoa da Jansen no mês de 

junho apresentaram-se valores de 2 mg/L e 2,5 mg/L e a salinidade varia entre 17,5 UPS a 

40,0 UPS (GOMES, 2003). Dessa forma, este resultado pode ser consequência de fatores 

abióticos (temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e pH.) e bióticos (como a 

especificidade do hospedeiro) que influenciam no estabelecimento do parasito pois, segundo 

Mackenzie & Abaunza, (1998) os parasitos de ciclo de vida direto, tais como os 

ectoparasitos, apresentam uma área endêmica determinada para que ocorra a sua 

transmissão, esses fatores são, perfil específico da temperatura e salinidade. E, segundo Silva 

(2007), os efeitos que a grande quantidade de salinidade causa em peixes é o estímulo da 

secreção de muco (pele e brânquias), redução dos níveis de amônia no sangue e constrição 

dos filamentos branquiais. Dessa forma, alguns ectoparasitos não são transmissíveis em 

A B 

A B 
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ambientes salobros como, Cichlidogyrus 18 sclerosus, Gyrodactylus sp, Trichodina sp e 

Ichthyophthirius sp. Assim sendo, o ciclo de vida dos ectoparasitos é interrompido, pois, a 

renovação da água da Laguna da Jansen que acontece devido com a comunicação com o mar 

através de um canal de drenagem, controlado por uma comporta, e que ocorre 

periodicamente por ocasião do mar mais intenso, como marés sizígia (ESTEVES, 1998), não 

é o suficiente para que a água seja totalmente renovada, por causa do constante lançamento 

de dejetos domésticos “in natura” que ocorre no local. Outro fator relevante a ser considerado 

é a fisiologia da espécie estudada, a qual apresenta resistência às variações ambientais 

porque os peixes teleósteos, como as espécies Tarpon atlanticus e Elops saurus, apresentam 

fatores celulares e humorais nos seus sistemas que promovem uma proteção externa e interna 

contra agentes infecciosos (IWAMA; NAKANISHI, 1996). Portanto, os fatores abióticos 

toleráveis para o desenvolvimento de parasitos na laguna é alterado devido a constante 

oscilação da dinâmica hidrológica da mesma e isso, servem para justificar a presença ou 

ausência de determinadas espécies de parasitas. 

 

Palavras-chave: Ectoparasitos. Peixe. Lagoa da Jansen. 
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O Parque Estadual de Mirador (PEM) é uma Unidade de Conservação (UC) de Proteção 

Integral. O Parque está inserido nos domínios do bioma Cerrado, sendo de grande 

importância para a conservação da biodiversidade brasileira. A introdução ou invasão de 

espécies exóticas como porcos, bois, cavalos, cães, gatos, dentre outros, têm causado grandes 

transtornos aos ecossistemas naturais. A atividade humana resulta em diversos impactos, 

como: desmatamento, exploração de madeira, alteração do habitat, caça predatória e também 

a proximidade humana. Como os outros fatores são muito frequentes em qualquer região, 

destaca-se a proximidade humana como grande ameaça devido ao impacto de potenciais 

doenças que os animais domésticos (particularmente cães e gatos) podem transmitir aos 

carnívoros silvestres. O Parque Estadual do Mirador apresenta situação precária mediante a 

ocorrência desses impactos (OLIVEIRA, 2007a). A presença humana, e consequentemente 

suas atividades na região, são os fatores mais preocupantes no que se refere a conservação 

de mamíferos, tanto a curto quanto a longo prazo (OLIVEIRA, 2007b). O presente trabalho 

teve por objetivo avaliar a incidência de animais domésticos no Parque Estadual do Mirador. 

Foram instaladas 15 armadilhas fotográficas em duas áreas do Parque (Posto Mel e Posto Zé 

Miguel)a distâncias mínimas de500–800m. A escolha dos locais para instalação das câmeras 

leva em consideração os pontos mais propícios para registro das espécies alvo, notadamente 

ao longo de trilhas e carreiros naturais. Para cada registro fotográfico foram considerados a 

espécie, o horário, data e o número de indivíduos. O índice de abundância relativa (IAR) foi 

utilizado como uma medida da abundância das espécies já que este índicechega a ter 

correlação com a abundância real das espécies. O IAR consiste do número de registros 

independentes de determinada espécie dividido pelo número de armadilhas-dias 

multiplicado por 100. Consideramos apenas os registros independentes. Cada registro é 

considerado independente quando o intervalo entre fotos/vídeos consecutivos de uma mesma 

espécie foi maior que 2h, ou, quando em um intervalo menor que 2h, os indivíduos da mesma 

puderam ser diferenciados. Os resultados apresentados correspondem a dados obtidos em 

duas áreas de estudo, sendo que a partir da Campanha 3 foi incluso o Posto Zé Miguel além 

do posto Mel, originalmente. O esforço amostral total foi de 3.439 armadilhas-dia, dos quais 

2.655 no Posto Mel e 784 no Zé Miguel. O número total de registros de animais domésticos 

foi de 710 distribuídos em cinco campanhas. Nota-se que comparando as duas áreas o posto 

Zé Miguel apresentou poucos registros de animais domésticos desde o princípio da coleta de 

dados, visto que no Mel foi de grande destaque chamando atenção para a situação alarmante. 

Ao observar os registros independentes de animais domésticos (Figura 1) percebe-se a 

predominância de suínos em todas as campanhas na área do Posto do Mel. Já na área do 

Posto Zé Miguel destacaram-se os asininos.  
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Figura 1: Número de registros independentes de animais domésticos detectados no 

monitoramento por armadilhas fotográficas nos Postos de Parque Estadual do Mirador 

(MA). 

 

Os suínos foram os animais que se apresentaram em maior quantidade, e esse dado é 

alarmante devido aos impactos causados pelos mesmos durante o forrageio, principalmente 

ao solo, ao buscar por alimentos subterrâneos (BENGSEN, 2014). Propostas mitigadoras em 

situações como essa são: abate, caça liberada desses animais, envenenamento, dentre outros. 

A presença de espécies exóticas em Unidades de Conservação é preocupante e, portanto, são 

feitas sugestões como: divulgar os impactos causados pela presença desses invasores, 

sensibilizar a população de modo a não haver mais abandono desses animais nos arredores 

de UCs e realizar monitoramento dessas espécies com o intuito de conhecer as formas de 

impacto e avaliar a possibilidade de eliminação desses animais, atentando neste último caso 

se haverá consequências negativas para o ambiente (SAMPAIO, 2013). Houve registros de 

cachorros durante todo o trabalho, mas na última campanha observou-se o primeiro de gato 

doméstico o que traz à tona a discussão recorrente: a presença de cães e gatos em UCs. Esses 

animais foram os mais citados na lista de espécies exóticas invasoras encontrados em 

Unidades de Conservação federais, estando o gato doméstico entre os 100 piores.  Com 

relação ao índice de abundância relativa (IAR), verificou-se que os animais domésticos 

apresentaram valores elevados durante todo o trabalho, principalmente os suínos como 

constatado no início da pesquisa no Posto Mel (Tabela 1). No Zé Miguel (Tabela 2) o IAR 

foi inferior em todas as campanhas realizadas no local, apresentando o mínimo na última 

campanha. Desse modo, não existem dúvidas de que é de grande importância a realização 

desse trabalho e mais importante, a tomada de decisão e ações do órgão gestor do Parque. 

Com os dados obtidos por meio deste trabalho foi possível verificar a necessidade de atenção 

e trabalho constante na área de modo a não ficar abandonado e retornar à situação crítica 

inicial com os animais domésticos sendo tão frequentes quanto os próprios silvestres.  
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Tabela 1: Abundância relativa de animais domésticos detectados no monitoramento por 

armadilhas fotográficas no Posto Mel no Parque Estadual do Mirador (MA). 

 IAR (ind/100 armadilhas-dia) 

Campanhas  Porco Jumento Cavalo Cachorro Boi 

1 21,9 2,87 0,52 1,3  

2 20,58 1,05 2,638 0,527 0,26 

3 14,03 2,276 5,85  4,06 

4 4,05 1,74 1,97 1,27 3,94 

5 1,68 0,72 1,2 1,2 0,96 

 

Tabela 2: Abundância relativa de animais domésticos detectados no monitoramento por 

armadilhas fotográficas no Posto ZéMiguel no Parque Estadual do Mirador (MA). 

 IAR (ind/100 armadilhas-dia) 

Campanhas Jumento Cachorro Cavalo 

3 6,63 0,55 3,31 

4 0,83 0,55  

5  0,41  

 

 

Palavras-chave: Monitoramento, Parque Estadual do Mirador, animais domésticos. 
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FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEOS EM Colossoma macropomum (PISCES, 

SERRASALMIDAE) PARA A AVALIAÇÃO DE IMPACTO ANTRÓPICO NA 

ÁREA DE PROTECAO AMBIENTAL DO MARACANÃ, SÃO LUÍS – MA. 

 

Orientanda: Suelen Rosana Sampaio de OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Ciências Biológicas, UEMA – São Luís. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO-NETA. 

Prof.ª Drª. do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Débora Batista PINHEIRO-SOUSA – Pós-graduação em Recursos 

Aquáticos e Pesca – UEMA; Zafira da Silva de ALMEIDA – Profa. Dra. do Departamento 

de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

O teste de micronúcleos é uma metodologia amplamente utilizada para demonstrar dano 

celular em reação a compostos químicos, sendo um instrumento de avaliação rápida e 

prática, usado no monitoramento do bem estar dos peixes  em áreas potencialmente 

contaminadas (LADEIRA, 2009; SILVA et at., 2012). O micronúcleo (MN) é um tipo de 

biomarcador de danos genotóxicos, caracterizado como um pequeno fragmento de cromatina 

separado do núcleo principal, sendo sua formação, o resultado exposição a agentes 

genotóxicos, falhas mitóticas e alterações cromossômicas. Trabalhos relacionados a 

micronúcleo písceo como biomarcador de danos genotóxicos em peixes de áreas protegidas 

do Maranhão (como por exemplo, a Área de Proteção Ambiental do Maracanã) são escassos, 

fazendo-se necessária uma avaliação da qualidade da biota, visto que o ambiente encontra-

se nas proximidades da Zona Industrial do município São Luís. Neste estudo objetivou-se 

validar micronúcleos como biomarcadores de danos genotóxicos em Colossoma 

macropomum (tambaqui) proveniente de lagoas de cultivo da APA do Maracanã, São Luís 

– MA. Em campo, foram registrados os parâmetros abióticos da água (pH, temperatura, 

amônia e oxigênio dissolvido) da lagoa de cultivo em que foram coletados 30 exemplares de 

tambaqui (Dez/2014 e Mai/2015). Posteriormente, foi coletado sangue de cada exemplar 

pelos vasos sanguíneos da brânquia, com o auxilio de seringas descartáveis heparinizadas. 

Uma gota de sangue foi depositada em uma lâmina microscópica para a realização do 

esfregaço. As lâminas foram deixadas em temperatura ambiente por 24 horas para secagem 

e depois fixadas em etanol absoluto por 30 minutos. Depois de secas, as lâminas foram 

coradas em Giemsa 10% diluída em tampão fosfato, pH 6,8. A determinação da frequência 

de micronúcleos foi realizada pela contagem em 2000 células por lâmina em microscopia 

óptica. Em laboratório foram registrados os dados biométricos dos peixes relacionados a 

comprimento total e comprimento padrão em cm e peso total em g. Os dados biométricos, 

frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares foram utilizados para a construção 

do modelo preditivo, através do cálculo do coeficiente da correlação de Pearson. Os dados 

relativos à biometria da espécie na primeira coleta foram: 157,9±1,54 cm para o 

comprimento total; 143,7±1,47 cm para comprimento padrão; 646,5±112,33g para o peso 

total em fêmeas; 187,9±1,84 cm para o comprimento total; 147,7±1,47 cm para comprimento 

padrão; 568,9±165,93 g para o peso total em machos; E para segunda coleta foram: 22,9±3,1 

cm para o comprimento total; 18,4±2,2 cm para comprimento padrão; 244±124,4 g para o 

peso total (fêmeas); 21±1,7 cm para o comprimento total; 16,5±1,5 cm para comprimento 

padrão; 182,7±47 g para o peso total (machos). Os parâmetros da água dos criatórios de 

peixes estão em conformidade com os dados estabelecidos pela Resolução número 357 

(CONAMA, 2005) e Resolução n° 430 (CONAMA, 2011), com exceção apenas da 

temperatura (31,5ºC), que favorece na diminuição da concentração de oxigênio na água, 
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tornando o ambiente estressante para os organismos confinados. Quanto à analise dos 

micronúcleos, morfologicamente,os apresentaram-se bem próximo ao núcleo, com 

coloração similar a do núcleo principal e com o formato arredondado, o que tornou mais 

fácil a contagem. No total, foram observados 32 micronúcleos e 19 anormalidades 

eritrocíticas (núcleos lobulados, núcleos lobulados acentuados, binucleação e núcleos 

evaginados) em indivíduos de Colossoma macropomum, indicando que a espécie cultivada 

está sendo exposta a agentes genotóxicos, os quais estão induzindo alterações genéticas nas 

células sanguíneas dos peixes amostrados. As alterações nucleares (ou metanucleares) são 

descritas como modificações na morfologia do núcleo, sendo indicativas de danos 

citogenéticos em várias espécies, incluindo os peixes e, segundo Carrard (2007), estas 

alterações devem ser levadas em consideração quando estão envolvidos em diferentes 

fenômenos celulares degenerativos e adaptativos próprios do tecido epitelial. Neste trabalho, 

foram visualizados eritrócitos com núcleos lobulados, lobulados acentuados, binucleação e 

núcleos evaginados (Figura 1), aparecendo em menor frequência em relação aos 

micronúcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados na Lagoa Serena, 

APA do Maracanã. As setas indicam as anormalidades. A) micronúcleo; B) núcleo lobulado; 

C) núcleo evaginado; D) Eritrócitos normais. Giemsa X 1000. 

Mediante a correlação de Pearson, foram obtidos resultados r > 0,5, o que permite inferir 

uma boa correlação entre algumas características (AN e MN; Lt eWt). Os dados da 

correlação entre AN e MN sugerem que, quanto maior a frequência de micronúcleo, maior 

a probabilidade de ocorrer outras anormalidades nucleares nas células de espécimes de 

Tambaqui. Quanto às outras variáveis (Lt e Wt), estas demonstrando que a estimativa de 

comprimento está fortemente relacionada com o peso corporal (Figuras 2 e 3). Os dados das 

análises de micronúcleo e do modelo matemático demonstram que a metodologia utilizada 

é eficiente para monitorar estresse nos peixes da Unidade de Conservação, apresentando-se 

como uma boa ferramenta no biomonitoramento, contribuindo assim, com os órgãos gestores 

da aquicultura e pesca e subsidiando programas de manejo do pescado. 
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Figura 2. Correlação entre Anormalidades 

nucleares e Frequência de micronúcleos em 

exemplares de C. macropomum capturados 

nas duas estações de coleta (Dez/2014 e 

Mai/2015). 

Palavras-chave: biomarcador, micronúcleo, tambaqui. 
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Os roedores constituem o grupo mais diverso dentre os mamíferos terrestres, 

compreendendo aproximadamente 42% da biodiversidade de mamíferos de todo o mundo 

(WILSON; REEDER, 2005). Dessa forma, análises moleculares são importantes 

ferramentas para identificação de tais espécies. Técnicas moleculares são ferramentas 

bastante úteis em estudos taxonômicos e populacionais no gênero Proechimys, o gene 

mitocondrial COI, tem se mostrado eficaz no diagnóstico de espécies. Em vista disso, o 

presente projeto tem como objetivo, descrever padrões de distribuição da diversidade genética 

em populações de Proechimys de uma região de écotono entre a Caatinga o Cerrado e a 

Amazônia, avaliando os rios como potenciais barreiras geográficas. As amostras foram obtidas 

com auxílio de armadilhas do tipo Tomahowk e Sherman (figura 1), em campo um 

fragmento de tecido da cauda foi retirado para análises moleculares (Autorização IBAMA 

n°14345-2 e Registro 543545).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. – Armadilhas de captura; A- Tomahawk; B- Sherman. 

 

As amostras foram coletadas nas cidades de Bacabal-MA, Capinzal do Norte-MA, Tasso 

Fragoso-MA, São João do Araguaia-PA, Araguatins-TO e Tapajós. A extração do DNA foi 

realizada seguindo o protocolo de Medrano et al. (1990) que utiliza precipitação com sal. O 

resultado da PCR foi verificado por eletroforese horizontal em gel de agarose 1% corado 

com brometo de etídeo e posteriormente visualizado em transiluminador ultravioleta. Os 

fragmentos amplificados foram purificados utilizando o Kit de Purificação Wizad/Promega 

seguindo o protocolo e recomendações do fabricante. Para a amplificação de um segmento 

do gene COI do DNA mitocondrial foram utilizados os primers HCO e LCO (FOLMER et 

al., 1994). O sequenciamento das amostras foi realizado na empresa ACT Gene Análises 

Moleculares Ltda. (Centro de Biotecnologia, UFRGS, Porto Alegre, RS) utilizando o 

sequenciador automático ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer armado com capilares de 50 

cm e polímero POP6 (Applied Biosystems). As sequências de DNA mitocondrial foram 

visualmente verificadas e corrigidas manualmente utilizando o programa MEGA 6.0 
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(TAMURA et al., 2013), posteriormente alinhadas através do CLUSTAW/MEGA 6.0 

(TAMURA et al., 2013). Índices de diversidade foram calculados através do Programa DNA 

sp v.5 (LIBRADO & ROZAS, 2009). Foram coletadas 63 amostras de tecido de indivíduos 

de Proechimys em que o DNA de 13 espécimes foi extraído, amplificado e sequenciado os 

fragmentos do gene COI. A árvore filogenética gerada a partir desses haplótipos pode ser 

observada na (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árvore filogenética obtida através da análise pelo método de Máxima 

Verossimilhança. 

 

As amostras Pr 46 e Pr 06 agruparam-se com a amostra CTA 1517 que é uma amostra de 

museu identificada como Proechimys goeldii. Silva (2010) denotou a distribuição da espécie 

Proechimys goeldii ao longo dos estados do Amazonas, Pará, margens do Rio Amazonas 

entre os Rios Jamundá e Tapajós, e Rio Xingú. Foram encontrados também outros clados 

formado por amostras do presente estudo que não se agruparam com nenhuma das 

sequências obtidas do GenBank. Obtivemos um clado formado pelas amostras Pr 33 e Pr 38 

que não se agruparam com nenhuma das amostras, um outro ramo com a única amostra a Pr 

31 e tivemos um clado com o restante das amostras Pr30 e outras amostras que são a Pr 01 

MA, PG1,  PG3, PG4, Pr 16 e  PG2 que também não se agruparam com nenhuma das 

amostras do GenBank, indicando que nessas regiões é possível que esteja ocorrendo nova 

espécie ou uma espécie já descrita que no entanto não está com a sequência depositada no 

GenBank. Na região banhada entre os rios Araguaia, Tocantins, Parnaíba, Gurupi, Tapajós, 

através do presente trabalho, é notável que há  uma grande diversidade de espécies do gênero 

Proechimys. . Com os resultados obtidos nesse estudo, verificou-se que nas regiões banhada 

entre os rios citados no presente trabalho, se observou uma grande diversidade de espécies 

do gênero Proechimys. Além disso, com os dados obtidos, é possível que nas regiões citadas 

esteja ocorrendo nova espécie. 

 

Palavras-chave: Gene COI. Rodentia. DNA mitocondrial. 
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Os Hymenoptera, juntamente com Diptera, Lepidoptera e Coleoptera representam uma das 

quatro grandes ordens de insetos (Rafael et al. 2012). Com valores determinados entre 110 

mil a 130 mil espécies descritas (Gaston 1993; Gaston et al. 1996). Com novos estudos 

taxonômicos da fauna das regiões tropicais, que ainda não é muito estudada, calcula-se que 

será encontrado um total entre 300 mil a 3 milhões de espécies viventes de Hymenoptera 

(Gaston et al. 1996). No Brasil são conhecidas cerca de 10 mil espécies, porém quando se 

obtiver maiores pesquisas e conhecimentos sobre a fauna estima-se cerca de 60 mil espécies 

(Melo et al. 2012). Os himenópteros mais conhecidos, como as formigas, abelhas e 

marimbondos, pertencem aos aculeados. Na região Neotropical, principalmente pela 

diversidade e abundância das formas sociais, os Aculeata constituem elementos conspícuos 

da fauna (Fernández 2002, 2006; Melo et al. 2012). A polinização de várias plantas 

cultivadas, principalmente das fruteiras, depende exclusivamente das abelhas (Gauld & 

Bolton 1988; Roubik 1995; Kevan & Imperatriz-Fonseca 2006), por isso é considerado o 

grupo de insetos polinizadores mais diversificado e importante, principalmente nas regiões 

tropicais. (Gottsberger & Silberbauer-Gottsberger 2006a,b).  O uso de polinizadores nos 

sistemas agrícolas de forma sustentável precisa de um entendimento detalhado de sua 

biologia, o que torna fundamental a condução de estudos básicos de espécies com maior 

potencial de uso (Freitas & Pereira 2004; Rocha-Filho et al. 2009).  As abelhas sem ferrão 

que são nativas do Brasil são pertencentes da superfamília Apoidea. Esta é subdividida em 

8 famílias: Apidae, Andrenidae, Megachilidae, Halictidae, Colletidae, Oxaeidae, Melittidae 

e Anthophoridae. Os Apidae se subdividem em quatro subfamílias: Meliponinae, Apinae, 

Euglossinae e Bombinae. Os Meliponinae se dividem em duas tribos: Meliponini e 

Trigonini. (KERR et al., 1996). Segundo NOGUEIRA-NETO (1970) Na Amazônia existem 

diversas abelhas denominadas jandaira, porém a verdadeira jandaira vive no Nordeste. Essa 

designaçãopode ser devida à influência dos emigrantes nordestinos. Já no interior de Alagoas 

ela é chamada de uruçu. A abelha jandaíra (M. subnitida D.) é típica do sertão. O seu manejo 

pode ser realizado por mulheres e crianças. Essa atividade humana é considerada sustentável, 

pois ajuda na conservação das abelhas e de seus hábitats. Essas abelhas atuam na polinização 

da flora nativa, além ajudar na restauração de ambientes impactados através da preservação 

e plantio de árvores que servem de locais de nidificação. . O objetivo deste projeto é 

caracterizar a diversidade genética de populações de Melipona subnitida distribuídas na 

região da Baixada Maranhense, Munim, Lençóis e Delta por meio da região intergênica ND2 

do mtDNA, utilizando as técnicas de LIS-PCR-SSCP, verificando a existência de padrões 

geograficamente congruentes e os diversos haplótipos mitocondriais encontrados e 

estabelecer relações evolutivas entre as diversas populações discriminadas e o ambiente onde 
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elas estão inseridas, visando o melhoramento genético e a produtividade dessas abelhas. O 

projeto servirá como suporte para que, futuramente, sejam acessadas as regiões do DNA 

nuclear dessas abelhas possibilitando uma maior integração entre as comunidades de 

meliponicultores visando o desenvolvimento apícola e científico do Estado do Maranhão. 

No início foram realizadas extrações testes para a aprendizagem da bolsista e efetividade das 

soluções que estão no laboratório. foram utilizadas  abelhas Tiúbas e africanizadas nesses 

procedimentos que foram coletadas no município de Anajatuba e  passaram por todo o 

processo descrito na metodologia para a extração do DNA. As coletas das abelhas jandaíras 

(Melipona subnitida) foram realizadas e utilizou-se um indivíduo por colônia devido à pouca 

disponibilidade deste animal na natureza. Avaliação do  DNA em gel de agarose à 1% após 

extração: Com a  visualização do DNA em eletroforese pode-se constatar a qualidade do 

material obtido que poderá ser utilizado na PCR. 

 

  
Figura 1: Imagens das extrações testes feitas em laboratório; Imagens em gel de Agarose; 

Eletroforese. 

 

A degradação ambiental constante ameaça a boa adaptabilidade da espécie M. subnitida ao 

semiárido nordestino, comprometendo seu potencial econômico- ecológico e tornando 

evidente a conservação desta abelha. Levando em consideração o nosso estudo, são insetos 

que apresentam um material genético de alta qualidade, gerando um lucro para 

meliponicultores. Há a necessidade de mais estudos em relação à espécie, principalmente 

quanto à situação genética populacional vigente. Portanto, o projeto segue em andamento 

para obtenção de resultados mais conclusivos e satisfatórios.  

 

Palavras-chave: Melipona subnitida; mtDNA; Caracterização Genética. 
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A Lagoa da Jansen é um corpo d’água costeiro artificial, originada pelo represamento dos 

igarapés Ana Jansen e Jaracati, por ocasião da construção das avenidas Coronel Colares 

Moreira nos anos 1969/70 e Maestro João Nunes no ano de 1974 (GOMES, 2003). Na laguna 

pode-se encontrar uma flora variada que vai de plantas aquáticas a plantas de grande porte, 

além de ser o habitat de uma fauna variada de aves e peixes. Dentre os peixes encontrados 

na laguna, tem-se o peixe da espécie Tarpon atlanticus (Valenciennes, 1847) da família 

Megalopidae. Essa espécie suporta baixo nível de oxigênio, justificando assim sua 

abundância em um ambiente que tem constante quedas de oxigênio dissolvido na água. 

Também se tem o Elops saurus, uma espécie pelágica; normalmente é encontrada em baías 

e portos, podendo ocorrer na água salobra da foz de rios e até mesmo subir os rios a procura 

de alimento. Os jovens freqüentam as águas costeiras e os adultos preferem o mar aberto, 

onde formam cardumes e podem se reproduzir. As duas espécies possuem habito alimentar 

diversificado, onde costuma comer alevinos de outras espécies, crustáceos zooplânctons e 

insetos que ficam na superfície da água (MOURÃO e NORDI, 2003). Esse trabalho teve 

como objetivo analisar a presença dos endoparasitas das espécies Elops saurus (urubarana) 

e Tarpon atlanticus (perapema) na Lagoa da Jansen, verificando a prevalência de infestação 

dos parasitos. Foram realizadas coletas bimestrais na área de estudo no período entre 

fevereiro de 2015 e agosto de 2015, com mais ou menos 10 exemplares por espécies a cada 

coleta, totalizando aproximadamente 60 exemplares das duas espécies. Os peixes das 

espécies Elops saurus (urubarana), Tarpon atlanticus (perapema) foram capturados por meio 

de rede de tarrafa em seguida e colocados em uma caixa térmica com água, conservando 

assim a temperatura e mantendo os peixes vivos até a Universidade Estadual do Maranhão 

– Campus Paulo VI. No laboratório de biologia foi realizada a eutanásia dos peixes por meio 

de imersão em baixa temperatura, seguida da biometria, o qual verificou-se o peso total (g) 

e o comprimento padrão (cm) dos espécimes e ocorrerão as análises parasitológicas.Seguiu-

se o modelo de PAVANELLI (2000), para análise dos endoparasitas o procedimento de 

necropsia iniciou-se na abertura da cavidade visceral por meio de uma incisão ao longo da 

linha média ventral (póstero-anterior) expondo os órgãos internos (Figura 1A) . 

Posteriormente, todos os órgãos foram individualizados em placas de Petri, com soro 

fisiológico (NaCl a 0,6% - 0,8%) o qual, efetuou-se primeiramente uma observação 

macroscópica e na presença de zonas afetadas (descoloração, modificações da textura e 

nódulos) foram isoladas e visualizadas separadamente por meio de esteromicroscópico e 

microscópico ótico. No que se refere ao tubo digestivo, o órgão foi aberto cuidadosamente 

mediante um corte longitudinal retirando o seu conteúdo intestinal para a observação 

minuciosa em microscópico ótico para a detecção de protozoários. O coração foi aberto e 

seu conteúdo examinado separadamente ao estereomicroscópio e microscópio ótico (Figura 

1 B). E para análise do globo ocular fez-se uma inspeção macroscópica e o cristalino foi 

esmagado juntamente com água destilada e observado ao microscópio ótico.Os parasitos 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

778 

 

suspeitos de cada órgão foram conservados individualmente em frascos de 40 ml com tampas 

de borracha contendo álcool glicerinado.Os parasitos foram clarificados em solução de 

Lacto-Fenol de Amanm por 15 minutos e posteriormente analisados em microscópio óptico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – A) Abertura póstero-anterior;  B) coração aberto. 

 

 

Dentre as análises parasitológicas das espécies estudadas, não foram encontrado nenhum 

parasito nos órgãos analisados tanto na espécie Tarpon atlanticus (perapema), quanto na 

espécie Elops saurus (urubarana). Os organismos encontrados no intestino faziam parte 

apenas da alimentação dos peixes. Sendo desconsiderado qualquer suspeita de endoparasitos 

nos órgãos de ambas as espécies. A falta de parasitos nos peixes estudados pode ser explicada 

pela a abundância e a distribuição geográfica dos parasitos que estão ligadas a abundância e 

distribuição geográfica dos seus hospedeiros envolvidos em seu ciclo de vida (KABATA, 

1963), e a existência de condições ambientais adequadas a sua transmissão, que influenciam 

em seu padrão de distribuição, e são determinados principalmente pelo perfil da temperatura 

e salinidade e sua associação com massas d’águas específicas (SARDELLA & TIMI, 2004). 

Pois no período em que foram realizadas as coletas, estava no período considerado chuvoso, 

onde a Laguna teve suas águas renovadas e em alguns pontos suas águas estavam límpidas, 

impedindo a captura dos peixes para o estudo e também uma suposta “lavagem” das 

impurezas inclusive de algumas espécies de parasitos ou hospedeiros intermediários. Com 

isso, pode-se afirmar que o ambiente que a perapema está inserida em um ambiente que 

oscila no que se refere a fatores abióticos, influenciando assim em condições que não 

permitam que o peixe dessa espécie esteja parasitado em determinadas estações como a 

chuvosa, pois há uma constante renovação da água, porém o ambiente encontra-se favorável 

para a proliferação de outros agentes patogênicos como fungos e bactérias. De acordo com 

os resultados pode-se concluir que as amostras coletadas das espécies Perapema (Tarpon 

atlanticus) e Urubarana (Elops saurus) não se encontravam endoparasitados. Considerando 

os mesmos como saudáveis para o aspecto parasitológico. Porém por se tratar de peixes 

capturados em um ambiente que recebe efluentes domésticos, propiciando a contaminação 

da ictiofauna por agentes patológicos diferentes de parasitos. Os resultados também 

permitem que novas pesquisas sejam realizadas no local para análise parasitológica de outras 

espécies de peixes assim como de outros animais da fauna ali encontrada. Em vista disso, o 

estudo da ecologia de parasitos de peixes oferece informações importantes não só a respeito 

de seus hospedeiros, mas também do ambiente de maneira geral. Isso pode ser evidenciado, 

já que as alterações ambientais, principalmente as que ocorrem de oscilações da dinâmica 

hidrológica, servem para justificar a presença ou ausência de determinadas espécies de 

parasitos. 

 

Palavras-chaves: Peixes, Endoparasitos, Laguna. 
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PREVALÊNCIA DE HEPATITE B E C EM USUÁRIOS DE CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE CAXIAS-MA. 

 

Orientanda: Aglaupy Sabrina Santos da SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda de Enfermagem, CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Joseneide Teixeira CÂMARA. 

Doutorado em Medicina Tropical e Saúde Publica (UFG). Docente do Departamento de 

Enfermagem, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Fabrício Máximo das Neves- Pós-Graduado em Nutrição Hospitalar e 

Ambulatorial (AVM FACULDADE INTEGRADA – WPÓS). Klécia de Sousa Marques-

Graduada em Enfermagem(CESC/UEMA). 

 

As doenças infecciosas, com destaque para as Hepatites virais (B e C) tornaram-se foco de 

preocupação crescente em saúde pública. Estima-se que em todo o mundo, pelo menos, 350 

milhões estejam infectadas pelo VHB, e 170 milhões com HCV. Dados já confirmam que 

os portadores de transtorno mental constituem uma população que tem contribuído para o 

crescente aumento desses números por ser uma população vulnerável. Objetivou-se com este 

trabalho determinar a prevalência de Hepatite B e Hepatite C, em usuários de CAPS III de 

Caxias-MA, bem como identificar o perfil sociodemográfico e o diagnóstico psiquiátrico 

dos usuários. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizada por meio de 

pesquisa de campo no período de novembro de 2014 a maio de 2015 no Centro de Atenção 

Psicossocial III da cidade de Caxias- Ma. Foram selecionados para a pesquisa os prontuários 

de pacientes que se obedeceram aos critérios de inclusão: ser usuário cadastrado no serviço 

em atendimento intensivo ou semi-intensivo e descartado da pesquisa os prontuários que se 

enquadraram nos critérios de exclusão: usuário cadastrado no serviço em atendimento 

ambulatorial, constituindo dessa forma a análise de 300 prontuários segundo cálculo 

amostral. Para a coleta de dados foi utilizado um roteiro para análise de prontuário destinado 

à identificação do perfil sociodemográfico, e o diagnóstico psiquiátrico dos usuários 

atendidos no CAPS III bem como para o levantamento dos dados sobre a sorologia das 

Hepatites B e C. Os resultados demonstraram que 50% dos pesquisados nasceram na cidade 

de Caxias, a maioria era do sexo masculino (53,3%), possuía faixa etária entre 30 e 39 anos 

(26,3%), ensino fundamental incompleto (37,7%), recebia menos de 1 salário mínimo 

(37,7%) A predominância do perfil sociodemográfico de usuário de CAPS evidenciada neste 

estudo é encontrada em várias pesquisas. Um estudo realizado por Miranda e Ballarin 

(2010), o qual teve por objetivo identificar o perfil sociodemográfico e clínico dos usuários 

de um CAPS do município de Campinas – SP, os resultados evidenciaram que 53,75% dos 

usuários eram do sexo masculino, a média de idade de 41,28 anos, e a maioria possui nível 

de escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto. Segundo Chiavagatti et 

al. (2008) em sua pesquisa realizada em cinco cidades do Rio Grande do Sul, foi evidenciado 

uma maioria de usuários 52,3% do sexo masculino, a faixa etária dos usuários 30,3% 

encontram-se na idade dos 36-46 anos, e quanto a escolaridade a maior parte dos usuários 

possuem o ensino fundamental incompleto 43,9%.Esses dados evidenciam a precariedade 

das condições de vida dessa população. Sobre o diagnóstico psiquiátrico mais prevalente 

encontrou-se as esquizofrenias (22%). O perfil diagnóstico dos pesquisados assemelha-se a 

muitos estudos, onde os diagnósticos mais prevalentes foram os de esquizofrenia e 

transtornos de humor (GUIMARÃES et al,2009,NASCIMENTO;GALVANESE, 2009). As 

prevalências gerais foram 13,4% para Hepatite B e 0% para Hepatite C, considerando um 
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total de 89 prontuários que continham a realização de testes sorológicos para os marcadores 

em questão.Esses dados são evidenciados pela Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1. Resultado da sorologia para Hepatite B descrito nos prontuários dos usuários. 

 Reagentes :12 

Marcadores N % 

HBsAg 01 1,1 

Anti-HBc total 07 7,9 

Anti-HBc total /Anti-HBc IgM 02 2,2 

Anti-HBc total /Anti-HBs 02 2,2 

Anti-HBc IgG 00 0,0 

Total  12 13,4 

 

Tabela 2: Resultado da sorologia para Hepatite C descrita nos prontuários dos usuários.  

Anti-HCV n % 

Não reagente 89 100 

Reagente 00 00 

Total  89 100 

 

Um estudo multicêntrico nacional realizado por Guimarães et al., (2009) com 2.238 

participantes, determinou a prevalência de HIV, sífilis, hepatites B e C entre adultos com 

transtornos mentais, concluiu que a soroprevalência para Hepatite B era de 16,3%, 

encontrada pelos reagentes HBsAg e anti-HBc.e de 2,63% de prevalência de Hepatite C. A 

prevalências encontrada nessa pesquisa para Hepatite B são inferiores quando comparados 

com estudos com essa mesma população porém são ainda maiores que a de outras 

populações que apresentam vulnerabilidade. Os dados para a prevalência de Hepatite C nesta 

pesquisa demonstram que o presente estudo diverge da prevalência nacional, e sugere que o 

número limitado da nossa amostra possa ter interferido no estabelecimento da prevalência 

desta doença, considerando também que a maior parte dos pacientes mais susceptíveis à 

Hepatite C, os usuários de drogas, são atendidos no CAPS AD (álcool e drogas) do 

município. Não houve associação estatisticamente significativa entre a prevalência de 

Hepatite B e as características sociodemográficas e o diagnóstico psiquiátrico.(p>0,05). 
Campos et al(2008) em sua revisão descreve que os estudos evidenciam que dentre os 

pacientes com doença mental crônica, as mulheres, os jovens, aqueles que nunca foram 

casados, ou são divorciados ou viúvos, em geral hispânicos ou negros, apresentam, 

potencialmente, maior risco para o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis 

incluindo a hepatite B. Não foi encontrado na literatura estudos que associem diretamente a 

presença de Hepatite B com o diagnóstico psiquiátrico. Sabe-se que a presença de sintomas 

psiquiátricos e não o transtorno psiquiátrico por si só, podem levar o indivíduo a ter taxas 

mais altas de comportamento sexual de risco. (CAMPOS et al,2008)Neste sentido, 
mecanismos para estimular estes serviços a implementar programas de educação em saúde 
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sexual voltados para a prevenção e cuidado dessas doenças devem ser estimulados. Além 

disso, requerem programas de prevenção baseados na vacinação contra hepatite B e 

diagnóstico precoce dessas infecções.  

 

Palavras-chave: Prevalência, Hepatites, CAPS. 
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ANALISANDO OS NÍVEIS SÉRICOS DA PROTEÍNA- C- REATIVA EM 

PACIENTES ESQUIZOFRÊNICOS. 

 

Orientando: João Gabriel Léda BRAGA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Francisco Laurindo da SILVA. 

Prof. Dr. do Departamento de Medicina CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Cristóvão Madeira de ALBUQUERQUE - Prof. do Departamento de 

Medicina CESC/ UEMA. 

 

A etimologia da palavra Esquizofrenia é grega, sendo composta por dois termos, skhizein 

(separar) + phren (pensamento) (PICCHIONI et al., 2012). As causas deste distúrbio 

permanecem ainda uma incógnita, porém a inflamação tem sido associada à doença por 

décadas, tal fato ocorre devido às alterações em citocinas do sangue e fluido cerebrospinal 

de pacientes com esquizofrenia (POTVIN et al, 2008). Dentre os marcadores úteis para a 

determinação dos processos inflamatórios tem-se a proteína-c- reativa (WERLE,2005). Pelo 

fato da etiologia da esquizofrenia continuar sendo desconhecida, nos últimos anos, as 

pesquisas nos campos da neurofisiologia, neuroendocrinologia, psicofarmacologia, genética 

e na psiconeuroimunologia demonstraram uma série de marcadores biológicos para a 

doença, incluindo os marcadores inflamatórios (AGUIAR et al, 2010). Objetivou-se com 

esta pesquisa verificar se os indivíduos esquizofrênicos apresentavam alterações nos níveis 

séricos da proteína-c-reativa. Tratou-se de um estudo experimental e descritivo, que foi 

desenvolvido no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Caxias – MA e Laboratório de 

Microbiologia e Imunologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC/UEMA). 

Foi obtido um N= 34 pacientes esquizofrênicos. O estudo foi realizado seguindo os 

procedimentos éticos, sendo o TCLE aplicado antes das coletas. Todos os pacientes 

esquizofrênicos que participaram do estudo tiveram uma consulta prévia com médico 

psiquiatra. Somente não fumantes, não portadores de doenças cardiovasculares e não obesos 

foram incluídos na pesquisa. Obesidade foi definida como um Índice de Massa Corpórea 

(Massa em quilogramas/ altura² em metros) de 30 ou mais. Eram coletados 5ml de sangue e 

esse material era enviado para o laboratório para determinação das concentrações de 

proteína-c-reativa. Todos os dados foram armazenados em uma Planilha de Excel e depois 

foram analisados estatisticamente. Dos pacientes que tiveram o sangue coletado, verificou-

se que a grande maioria (N= 30) tiveram os níveis de proteína- c- reativa dentro da 

normalidade (Fig. 01).  
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Figura. 01: Relação do número de pacientes com testes para proteína-c-reativa positivo ou 

negativo. 

 

Quanto ao tipo da esquizofrenia, 62% eram pacientes com o tipo paranoide, 20% eram do 

tipo indiferenciada, 9% eram do tipo residual, 3% tinham o tipo catatônica, 3% o tipo simples 

e 3% tinham outras esquizofrenias. 14%  dos pacientes com esquizofrenia paranoide tiveram 

seus níveis séricos de proteína-c- reativa elevados, representando a grande maioria dos casos 

em que tiveram o teste positivo (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Correlação entre o tipo de esquizofrenia e os níveis da proteína-c-reativa. 

 

Outras variáveis clínicas importantes para o estudo foram o sexo, a raça, a faixa etária e o 

tipo de medicamento usado pelos pacientes. Quanto ao sexo foi constatado que 74% eram 

do sexo masculino e 26% do sexo feminino, sendo que níveis elevados de proteína-c-reativa 

tiveram a mesma prevalência nos dois sexos. A faixa etária com maior número de casos foi 

entre os 35 e 39 anos, representando 20% do total. A faixa etária entre 30 e 39 anos também 

foi a que teve o maior número de casos com a proteína-c-reativa elevada, representando 75% 

dos casos positivos. A raça com maior número de pacientes foi a raça parda (44%), sendo 

que 75% dos casos de proteína-c-reativa positiva foram em pacientes desta raça. Em relação 

ao tratamento, os medicamentos mais usados foram o haloperidol e a prometazina, 

representando 85% cada um. Nos casos em que houve um nível de proteína-c-reativa 

positiva, 75% faziam uso simultaneamente de Haloperidol, Clorpromazina e Prometazina. 

Tal fato foi corroborado na literatura. Segundo Diaz, et al (2010), pacientes em uso de 

antipsicóticos apresentaram níveis de proteína-c-reativa 92,7% mais elevados do que os de 

um grupo controle. Assim, com os dados obtidos foi possível afirmar que os pacientes 

participantes deste estudo não apresentaram níveis elevados de proteína-c- reativa, este fato 

TIPO DE 

ESQUIZOFRENIA 

NÚMERO 

ABSOLUTO DE 

PACIENTES 

PROTEÍNA-C-

REATIVA 

POSITIVA 

PROTEÍNA-

C-REATIVA 

NEGATIVA 

Paranoide 21 3 18 

Indiferenciada 7 1 6 

Catatônica 1 0 1 

Residual 3 0 3 

Simples 1 0 1 

Outras 1 0 1 
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vai contra a literatura que diz que pacientes esquizofrênicos têm maiores níveis de 

marcadores inflamatórios. Apesar de não confirmar o que já foi encontrado em outros 

estudos, esta pesquisa vai contribuir muito para a literatura especializada nesta área. Isso 

porque, existem vários estudos sobre o caráter inflamatório da esquizofrenia, com a dosagem 

de outros marcadores, porém muito poucos tratam sobre essa relação específica dos níveis 

da proteína-c-reativa com a esquizofrenia, com o tipo de esquizofrenia de cada paciente e 

com os medicamentos utilizados. Tal fato vai ser de grande valia para um melhor 

entendimento da fisiopatologia e um melhor tratamento desta doença 

Palavras-chave: Esquizofrenia. Inflamação. Proteína- c- reativa. 
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IDENTIFICAÇÃO DE LARVAS DE TREMATÓDEOS DE Biomphalaria sp.: 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS CRIADOUROS DE SÃO LUÍS E SÃO 

BENTO, MA. 
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Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 
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Larvas de trematódeos em sua maioria são organismos de vida livre que emergem dos 

moluscos geralmente em grande quantidade. Apresentam grande importância médica e 

veterinária por transmitirem doenças através da penetração direta na pele ou adquiridas pela 

ingestão de água e alimentos crus ou malcozidos. O caramujo do gênero Biomphalaria além 

de atuar como hospedeiro intermediário da esquistossomose desempenha esse mesmo papel 

em ciclos biológicos de outros trematódeos. Esse caramujo no Maranhão é encontrado em 

diversos criadouros naturais e próximos a residências, tornando-se o risco de infecção 

iminente. Sendo assim, objetivou- se identificar e comparar as larvas de trematódeos de 

Biomphalaria sp., obtidos dos criadouros naturais dos municípios de São Luís e São Bento, 

Maranhão. Para tanto, foram realizadas coletas mensais de caramujos nos municípios de São 

Bento e São Luís, em três criadouros distintos para ambas as localidades. Os espécimes 

coletados foram conduzidos ao Laboratório Parasitologia Humanos da UEMA, onde foi 

realizado o procedimento de acondicionamento e manutenção dos mesmos. Em seguida, os 

moluscos foram individualmente colocados em pequenos recipientes de vidro com água 

desclorada sendo expostos tanto à luz e calor de lâmpadas de 60W por 2 horas, quanto na 

ausência desses fatores durante 4 horas, estimulando a liberação de cercárias, caso houvesse. 

As larvas encontradas foram coletadas com auxílio de micropipeta e utilizadas para a 

confecção de preparações não permanentes (a fresco) coradas por solução de lugol diluída e 

por corantes vitais, entre lâmina e lamínula. A caracterização morfológica foi realizada em 

microscópio óptico, de acordo com chaves taxonômicas específicas (PINTO, 2013). Quanto 

à coleta de caramujos realizada entre o período de novembro de 2014 a agosto de 2015, foi 

possível constatar a presença de criadouros naturais do Biomphalaria sp. nos municípios de 

São Bento e São Luís, MA. Em cada município realizou- se a coleta em três pontos distintos. 

Os dados obtidos das coletas e análises de positividade estão apresentados no Quadro 1.  
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Os criadouros que tiveram maior quantidade de caramujos e maior grau de positividade para 

diferentes cercárias, tanto em São Bento quanto em São Luís, foram os pontos 1 e 3, 

respectivamente. Estes estavam localizados próximos a residências domiciliares, sendo 

encontrados caramujos até em valas e córregos das calçadas. Quanto às larvas de 

trematódeos, do total de 3.646 caramujos coletados e analisados dos dois municípios, foram 

identificadas sete cercárias, que foram agrupadas em três diferentes tipos cercarianos e 

classificadas em seis famílias, três gêneros e uma até em nível de espécie, estas foram: Grupo 

Estrigeocercária - Apharyngostrigea sp. 1 (Strigeidae), Apharyngostrigea sp. 2 (Strigeidae) 

e Diplostomidae gen. sp.; Grupo Brevifurcada - Schistosoma mansoni Sambon 

(Schistosomatidae), Spirorchiidae gen. sp. e Clinostomum sp. (Clinostomidae); Grupo 

Equinostoma – Echinostomatidae gen. sp. (Figura 1). 

 

 

Quanto ao estudo comparativo entre os criadouros de São Luís e São Bento, pôde- se obter 

o percentual de distribuição dos caramujos positivos para as diferentes cercárias 

identificadas (Figura 2). Em São Luís, de 96 caramujos positivos, houve maior percentual 

de caramujos eliminando cercárias das famílias Echinostomatidae e Schistosomatidae, sendo 

essa última a cercária causadora da doença esquistossomose mansônica. No ponto 3 – Sá 

Viana, percebeu- se maior índice de eliminação cercárias de todos os criadouros, sendo 

encontrados caramujos positivos para quatro diferentes tipos. Em São Bento, de 59 

caramujos positivos, houve maior percentual de caramujos eliminando cercárias das famílias 

Spirorchiidae e Echinostomatidae, sendo essas cercárias formadoras de metacercárias em 

peixes, uma das principais fontes de alimentação daquela localidade, o que pode acarretar 

maior risco de contaminação e danos à saúde da população local, pois podem ingerir a carne 

mal cozida do peixe parasitado. Além do mais, nessa mesma localidade, no ponto 2 – Outra 
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Banda, percebeu- se também um maior índice de eliminação de cercárias, onde também 

foram encontrados caramujos positivos para cercárias de Schistosoma mansoni, tendo 

também a presença da esquistossomose nessa localidade. 

 

Diante de todos os resultados, pode se dizer que os Biomphalaria sp. apresentaram-se como 

hospedeiros intermediários de uma grande diversidade de trematódeos, oferecendo maior 

risco na transmissão de doenças, uma vez que a maioria desses parasitos foram encontradas 

em criadouros localizados próximos às residências. 

 

Palavras-chave: Biomphalaria sp.; cercárias; Maranhão. 
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As bactérias são parte integral e inseparável da vida na terra, são encontradas praticamente 

em qualquer lugar, revestem a pele, as mucosas e cobrem o trato intestinal dos homens e dos 

animais. Estão intrinsecamente ligadas às vidas de organismos e aos amplos ambientes em 

que habitam. No Brasil, existem grandes diferenças regionais na prevenção e no controle das 

infecções hospitalares. Essas diferenças são econômicas, sociais, culturais e atuam 

diretamente na qualidade dos serviços de saúde, especialmente nos programas de controle 

de infecção. Aliado a este fato, grande parte das instituições nacionais não possuem CCIH 

(Comissão de Controle de Infecções Hospitalares) atuantes. A disseminação das infecções 

associadas aos cuidados de saúde são complexos e multifatoriais. Neste sentido, a 

abordagem do ambiente na disseminação de bactérias visa contribuir para melhor 

compreensão das recomendações de controle das IRAS, definição de políticas de controle e 

aproximação dos profissionais de saúde com o tema. Em meados dos anos de 1950, foram 

encontrados os primeiros registros de surtos por Staphylococcus aureus resistentes à 

penicilina em ambiente hospitalar, fato consolidado quando na década de 1960 surgiu o 

primeiro caso de resistência às recém-descobertas penicilinas-lactâmicas, como a meticilina, 

reconhecendo-se, então, no final da década de 1970, as cepas Staphylococcus aureus 

resistentes à meticilina (MRSA) como uma pandemia. E, colocando-se como uma situação 

cujo controle ainda está distante, em 2002, nos Estados Unidos, foi descrito o primeiro caso 

de resistência total do Staphylococcus aureus à vancomicina. O moderno controle da 

infecção hospitalar está fundamentado no trabalho de Ignaz Semmelweis, quando, em 1847, 

demonstrou a importância da lavagem das mãos para o controle da transmissão da infecção 

nos hospitais. Por quase um século, porém, os esforços para o controle da infecção hospitalar 

foram de qualidade irregular. Todas estas medidas de assepsia, introduzidas nos hospitais, 

no século XIX, vieram provar que elas são importantes e muito eficazes na prevenção e 

controle da infecção hospitalar. Nos anos subsequentes, estas técnicas assépticas foram 

implementadas com outras inovações, como, o uso de luvas, uso do calor (esterilização) para 

destruir bactérias, e tornar estéreis instrumentos cirúrgicos, aventais, propés, máscaras, 

luvas. Todos estes materiais, mais o conjunto de medidas de assepsia e de anti-sepsia, são 

utilizados amplamente nos centros cirúrgicos e demais setores de hospitais no intuito de 

reduzir ao máximo as taxas de infecção. Diante do exposto, o trabalho objetivou isolar e 

identificar os principais agentes bacterianos do ambiente hospitalar do Hospital Geral de 

Caxias/MA. A pesquisa foi desenvolvida no Hospital Geral de Caxias e a analise das 

amostras foi realizada no Laboratório de Microbiologia do Centro de Estudos Superiores de 

Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. A identificação bacteriana 

específica foi realizada de acordo com as características morfotinturiais reveladas no 

esfregaço bacteriano. Dessa forma, adota-se a coloração Gram, para se traçar o perfil 

bacteriano analisado como Gram positivo ou Gram negativo. As amostras foram coletadas 

por meio de swab estéril embebido em caldo BHI e colocadas em tubos de ensaio contendo 
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caldo BHI. Posteriormente, colocou-se as amostras nos tubos em estufa a 35°/37°C por 24h, 

após esse tempo adiciona-se 5 gotas de peróxido de hidrogênio (H2O2) nos tubos com 

crescimento bacteriano, posteriormente, verifica-se a presença de borbulhamento indicando 

o teste positivo, caso contrário o teste negativo. Na prova de coagulase 700ul da suspensão 

bacteriana, coloca-se em um tubo de ensaio estéril e a ela adiciona-se 300ul de plasma de 

carneiro diluído, assim a leitura da prova é feita em intervalos de 1, 4, 8, 12 e 24 horas, caso 

haja a formação de coagulo nos tubos com suspensão bacteriana o teste é indicativo de 

positividade. A Figura 1 demonstra todo o esquema de realização do estudo. 

 

 
Figura 1. Esquema de coleta e processamento das amostras coletadas. 

 

Os ambientes para coleta de amostras foram selecionados de acordo com o grau de 

complexidade de assistência à saúde, sendo coletadas duas amostras de cada ambiente para 

garantir maior fidedignidade dos testes. Ressalta-se que as amostras foram coletadas de 

balcões e macas dos ambientes pré-selecionados. O Hospital Geral de Caxias/MA atende a 

pacientes advindos de vários municípios maranhenses. A grande maioria (56%) dos 

pacientes atendidos é residente de Caxias, no entanto os demais (44%) são oriundos de 

municípios maranhenses circunvizinhos, tais como: Aldeias Altas, Codó, São João do Sóter, 

Parnarama, Matões e Senador Alexandre Costa. A pesquisa foi realizada em vários 

ambientes do Hospital Geral de Caxias/MA em que presta-se algum tipo de assistência à 

saúde. Para a pesquisa, selecionou-se 14 ambientes intra-hospitalares. Quanto à proliferação 

bacteriana dos ambientes hospitalares, verificou-se que 100% dos ambientes investigados 

possuem bacterianas potencialmente nocivas à saúde humana. As mais encontradas foram: 

 

Tabela 1. Principais bactérias encontradas por área. 
Bactérias Consultórios e áreas menos críticas UTI e demais áreas criticas 

Klebsiella 

pneumoniae 
+ - 

Staphylococcus 

aureus 
+ + 

Pseudomonas 

aeruginosa 
+ + 

Staphylococcus 

epidermidis 
+ - 

Legenda: - é igual a negativo; + é igual a positivo. 

 

Apesar de algumas bactérias não resistirem muito tempo fora de um organismo vivo, 

algumas resistem. E a presença destas bactérias no ambiente hospitalar indicam graves 

problemas microbiológicos ao hospital, tendo em vista que a presença destes agentes pode 

indicar contaminações e disseminações frequentes, uma vez que estes agentes podem morrer 

se não conseguirem um hospedeiro. Diante disso, observou-se que os ambientes com as 

maiores diversidades de bactérias foram as enfermarias, na qual, houve um grande 
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contingente de bactérias. Porém, as bactérias com o potencial patogênico mais elevado foram 

encontradas na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Já o Centro Cirúrgico (CC) foi ambiente 

com a menor concentração de bactérias, sendo as poucas encontradas com baixo potencial 

patogênico. Diante do exposto, pôde-se se observar que o ambiente hospitalar do Hospital 

Geral de Caxias/MA é um ambiente de grande potencial para infecções relacionadas à 

assistência à saúde, uma vez que estas infecções estão relacionadas diretamente às condições 

do ambiente. Ressalta-se que as áreas onde se presta uma assistência direta ao paciente 

possuem alta disseminação bacteriana, o que coloca o paciente em situação de risco. 

Destaca-se, ainda, que as enfermarias são os ambientes com as maiores diversidades de 

bactérias, porém em potencial patogênico as bactérias da UTI são as mais nocivas. 

 

Palavras-chave: bactérias; infecções; técnicas-assépticas.  
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A esquistossomose mansônica é uma patologia endêmica causada pelo helminto 

Schistosoma mansoni, que acomete pacientes do mundo inteiro, principalmente nos estados 

do Nordeste brasileiro (NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2014). O ciclo da esquistossomose 

envolve espécies de caramujos do gênero Biomphalaria, hospedeiras intermediárias da 

doença, dentre as quais apenas três são importantes na veiculação da parasitose em nosso 

território: Biomphalaria tenagophila, Biomphalaria straminea e Biomphalaria glabrata 

(NEVES, 2011).  No Estado do Maranhão, a Baixada Ocidental Maranhense e a capital do 

Estado, São Luís, são consideradas importantes focos de disseminação da doença, visto que 

ambas as regiões apresentam bairros periféricos com condições precárias de vida, 

destacando-se a falta de saneamento básico adequado e a presença de coleções hídricas 

contendo grande número de caramujos transmissores do S. mansoni. Além dos problemas 

citados, na Baixada Ocidental Maranhense, já foi constatado por Bastos (1984), a coabitação 

de dois hospedeiros definitivos do S. mansoni: o homem e o roedor silvestre do gênero 

Holochilus. A adaptação do S. mansoni a diversas espécies de Biomphalaria e a participação 

de hospedeiros vertebrados não-humanos no seu ciclo tem contribuído para a evolução de 

populações com variações intra-específicas (cepas) na morfologia externa do verme adulto 

e diferenças em nível molecular. Estas cepas, têm sido responsabilizadas por diferenças nas 

formas clínicas da esquistossomose, observadas nas diversas áreas de transmissão 

(MACHADO-SILVA et al., 1995). Desta forma, objetivou-se avaliar a resposta 

parasitológica de moluscos do gênero Biomphalaria das cidades de São Luís e São Bento à 

linhagem silvestre de S. mansoni. No estudo, foram realizadas coletas de Biomphalaria sp. 

(Figura 1. A) nos municípios de São Luís e São Bento, ambos caracterizados pela 

manutenção e transmissão da esquistossomose. A partir dos moluscos coletados, foram 

mantidas desovas para a obtenção de planorbídeos nascidos em laboratório. Um total de 140 

caramujos do gênero Biomphalaria desenvolvidos em laboratório, foram utilizados, sendo 

35 exemplares representantes de cada município no processo de infecção e 35 representantes 

também, de ambas as localidades, para a constituição de grupos-controle. Para a obtenção 

da linhagem silvestre, foram capturados roedores Holochilus sp., nos campos alagados da 

Baixada Maranhense (Figura 2. B), sendo estes analisados quanto à positividade para S. 

mansoni através do método Kato-Katz. Para o isolamento da linhagem silvestre de S. 

mansoni foram utilizados os miracídios obtidos de ovos eliminados nas fezes dos roedores. 

Posteriormente, os caramujos pertencentes aos municípios de São Luís e São Bento, foram 

submetidos à infecção com os miracídios encontrados (Figura 1. C). Por fim, 30 dias após a 
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infecção, foi feita a primeira análise de positividade dos moluscos, pela exposição dos 

mesmos a luz e calor durante pelo menos 60 minutos e posteriormente a essa, fez-se análises 

a cada 15 dias até 75º dia de infecção.  

 

 
Figura 1 – A: Procedimento de coleta de caramujos. B: Roedor do gênero Holochilus em 

campo alagado da Baixada Maranhense. C: Procedimento de infecção dos caramujos com 

os miracídios. 

 

Foram capturados um total de 20 roedores do gênero Holochilus, entre os meses de janeiro 

e fevereiro de 2015. Dentre estes roedores capturados, em relação à positividade para S. 

mansoni, constatou-se sete animais infectados com a doença, onde foi possível obter os 

miracídios a partir das fezes para a infecção dos moluscos. Após a infecção, a partir do 30º 

dia, foi verificada uma agressão demasiada do parasito aos caramujos de São Luís, com 

mortandade inicial de 31,4% e final, no 75º dia de infecção, de 100%, não restando nenhum 

caramujo dos 35 infectados. Em contrapartida, os moluscos de São Bento apresentaram uma 

mortalidade inicial de 14,2%, finalizando com 62,85%, restando ainda 13 caramujos ao fim 

do experimento, para o referido município. É válido salientar que à mortalidade dos 

moluscos Biomphalaria sp., oriundos da cidade de São Luís, foi maior do que os de São 

Bento durante todo o período do experimento (Figura 2). Além disso, em relação aos grupos 

controles, o de São Luís obteve uma mortalidade de 28,5% enquanto que o de São Bento 

obteve apenas de 11,4%.  

 

 
Figura 2 – Mortalidade dos caramujos de São Luís e São Bento observada durante o 

experimento. 
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No que diz respeito à positividade dos caramujos, foi verificada a presença de cercárias 

somente nos moluscos de São Bento no 45º dia de infecção, tendo sido encontrado dois 

positivos, mas eliminando uma quantidade muito pequena das larvas infectantes para os 

hospedeiros definitivos (Tabela 1). Embora a quantidade de cercárias eliminadas, pelos 

moluscos tenha sido muito baixa (< 4), a infecção pela linhagem silvestre demonstrou que 

os caramujos Biomphalaria sp. da cidade de São Bento são melhores hospedeiros 

intermediários dessa linhagem do que os de São Luís. Em suma, os caramujos do município 

de São Bento apresentaram uma melhor resposta parasitológica a infecção por S. mansoni, 

visto que o índice de mortalidade foi menor e houve eliminação de cercárias, enquanto que 

os de São Luís se mostraram menos adaptados à linhagem silvestre, pela não eliminação das 

larvas e pelo elevado grau de mortalidade apresentado. Essas diferenças nas respostas entre 

os caramujos dos municípios são preocupantes e precisam ser consideradas nas estratégias 

de ações de saúde. 

 

Tabela 1 – Parâmetros obtidos com a análise de positividade dos caramujos de São Luís e 

São Bento (MA). 

 

Moluscos Infectados 

Períodos de 

análises 
Vivos (nº) Mortos (nº) 

Quantos 

eliminaram 

cercarias 

Caramujos 

de São Luís 

30º dia 24 11 0 

45º dia 15 9 0 

60º dia 5 10 0 

75º dia 0 5 0 

Caramujos 

de São Bento 

30º dia 30 5 0 

45º dia 24 6 2 

60º dia 17 7 0 

75º dia 13 4 0 

 

Palavras-chave: Caramujos, Esquistossomose, Holochilus sp.  
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Caetano e Amorim (2005) descrevem o quadro clínico típico da Erisipela. No qual se 

caracteriza como um quadro de início súbito, com febre (38,5-40ºC) e arrepios seguido, em 

12-24 horas, pelo aparecimento de placa eritematosa (vermelha viva), edematosa, quente e 

dolorosa, de limites bem definidos e geralmente localizada a um membro inferior. Tendo em 

vista a frequência dessa patologia este projeto objetivou isolar micro-organismos 

potencialmente patogênicos associados a quadros de erisipela na clinica médica no Hospital 

Geral Municipal Gentil Filho no município de Caxias-MA. O processamento das amostras 

bem como todas as etapas para estabelecimento do perfil de suscetibilidade foram realizados 

no Laboratório de Microbiologia e Imunologia do Centro de Estudos Superiores da UEMA 

em Caxias-Ma. A amostra foi composta de pacientes adultos ou crianças, de ambos os sexos 

internados com diagnóstico clínico de erisipela. Os espécimes clínicos foram coletados com 

swab e colocados em tubos de ensaio contendo caldo BHI. Após cultivo por 24 h, alíquotas 

foram semeadas em meios de cultura ágar eosina azul de metileno (EMB) e ágar sangue. As 

placas foram incubadas em estufa BOD a 36 ºC por 24 horas. A identificação dos micro-

organismos foi realizada através de provas bioquímicas, dos tipos, coagulase e TSI e Lisina. 

Identificou-se nas amostras coletadas as seguintes bactérias: Staphylococos epidermidis, 

Staphylococos aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp e Klebsiella spp. Esses 

micro-organismos tem se mostrado cada vez mais resistentes como mostra Lullmann et al. 

(2008), certos patógenos desenvolveram estratégias que aumentaram sua capacidade de 

infectar o organismo humano, dificultando dessa forma a terapia eficaz para a destruição 

desses microorganismos. Foram estabelecidos os critérios de suscetibilidade aos 

antimicrobianos a partir do Clinical and Laboratory Standards Institute(CLSI) 2014, que 

define a partir do diâmetro do halo em milímetros a suscetibilidade de cada antibiótico 

utilizado. Os perfis de suscetibilidade dos micro-organismos gram negativos isolados foram 

realizados com os seguintes antibióticos: Polimixina B, Meropnem, Gentamicina, 

Amicacina, Imipnem, Azetreonam, Cefepima, Piperaciclina, Levofloxacino, Ceftazidima e 

Ceftriaxona. Já para o Staphylococos aureus foram usados os seguintes antibióticos: 

Penicilina, Oxacilina, Vancomicina, Eritromicina, Levofloxacino e Clorafenicol. Mimica 

(2012) afirma que nos testes de sensibilidade antimicrobiana para S. aureus, recomenda-se 

a inclusão da oxacilina, porque se trata de um marcador de resistência para outros 

antimicrobianos. Além disso, Zaho et.al(2012) ressalta que a  preocupação atual no Brasil se 

concentra na identificação precoce de MRSA visando o monitoramento da resistência à 

vancomicina por cepas de S. aureus. A vancomicina é uma das últimas drogas desenvolvidas 

para o tratamento de infecções por MRSA. Foram isoladas três amostras de Pseudomonas 

aeruginosa, a primeira se mostrou resistente ao Meropnem, Imipenem e Ceftriaxona 

enquanto a segunda amostra foi sensível a todos antibióticos testados, já a terceira se mostrou 

resistente a ceftriaxona. Das quatro amostras de Enterobacter spp, três mostraram-se 

resistentes a Ceftriaxona. As duas amostras de Klebisiella spp mostraram padrões diferentes 

de suscetibilidade, sendo a mostra oito sensível a todos antibióticos e amostra dez resistente 

a Polimixina B. Já o Staphylococos aureus se mostrou resistente a Penicilina e Oxacilina. 
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Almeida, (2010) pressupõe que a antibioticoterapia para o combate aos agentes patogênicos 

deveria ser preconizada com a implantação do antibiograma, pois essa prática poderá levar 

a uma menor incidência de surgimento de mecanismos de resistência. Sendo assim, este 

trabalho demonstrou a importância do antibiograma como exame fundamental para a 

melhora clínica e recuperação mais rápida do paciente. 

 

Tabela 1- Perfil de suscetibilidade dos micro-organismos Gram negativos isoladas dos 

materiais biológicos dos pacientes. 

Legenda: S – Sensível. I – Intermediário. R – Resistente 

 

 

Tabela 2- Perfil de suscetibilidade do Staphylococos aureus isolado do material biológico 

do paciente. 

CRITÉRIOS DE SUSCETIBILIDADE A 

PARTIR DO DIÂMETRO DO HALO EM 

MILÍMETROS 

 

ANTIBIÓTICOS/ 

SENSIBILIDADE 
13 

S I R 
PENICILINA   X 
OXACILINA   X 
VANCOMICINA X   
AMICACINA X   
ERITROMICINA X   
LEVOFLOXACIN

O 
X   

CLORAFENICOL X   
Legenda: S – Sensível. I – Intermediário. R – Resistente 

 

Palavras-chave: Avaliação Microbiológica; Erisipela; Clínica Médica. 

 

ANTIBIÓTICOS/ 

AMOSTRAS 

02 03 05 06 08 10 11 12 14 

S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R S I R 

POLIMIXINA B X   X   X   X   X     X X   X   X   

MEROPNEM   X X   X   X   X   X   X   X   X   

GENTAMICINA X   X   X     X X   X   -   -   -   

AMICACINA X   X   X   X   X   X   X   X   X   

IMIPNEM   X X   X   X   X   X   X   X   X   

AZETRONAM X    X  X     X X   X    X  X   X   

CEFEPIMA X   X   X     X X   X    X  X   X   

PIPERACICLINA X   X   X   X   X   X   X   X    X  

LEVOFLOXACINO X   X   X   X   X   X   X   X    X  

CEFTAZIDINA X   X   X     X X   X   X    X  X   

CEFTRIAXONA   X   X X     X X    X   X    X   X 
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ESTUDO DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS DE VALIDAÇÃO PARA 

DETERMINAÇÃO DE PARACETAMOL EM AMOSTRAS FARMACÊUTICAS E 

AMBIENTAIS UTILIZANDO A TÉCNICA ELETROQUÍMICA DE 

VOLTAMETRIA. 

 

Orientanda: Adriane da Silva SENA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Química Licenciatura. 

 

Orientadora: Quésia Guedes Silva de CASTILHO. 

Prof.ª Drª. do Departamento de Química e Biologia CESC/UEMA. 

 

As atividades de pesquisa desenvolvidas neste trabalho foram de caracterização e otimização 

dos parâmetros analíticos de validação utilizando um eletrodo de pasta de carbono (EPC) 

como sensor para determinação do analito paracetamol (PAR) através das técnicas 

eletroquímicas de voltametria cíclica, pulso diferencial e onda quadrada. As varreduras 

foram realizadas em meio de tampão fosfato pH 6,9, em uma faixa de potencial entre -0,2 e 

1,0 V. O paracetamol mostrou-se eletroativo nesta faixa de potencial, com características de 

um processo quase-irreversível. Os estudos eletroquímicos foram realizados em uma cela 

eletroquímica com capacidade de 10 ml, com entrada para três eletrodos, o de trabalho 

(EPC), o de referencia (ECS) e um eletrodo auxiliar (Pt). O EPC foi construído a partir de 

um tubo de polipropileno, fazendo contato elétrico com um tarugo de cobre com uma 

pequena cavidade na ponta do tubo para a adição da pasta. A pasta de carbono, para o EPC, 

foi obtida homogeneizando uma pequena quantidade de pó de grafite e óleo mineral, que 

atua como agente aglutinante. Em busca de boas respostas, o eletrodo construído foi avaliado 

quanto ao seu desempenho eletroquímico em termos de sensibilidade e seletividade. As 

medidas foram registradas em um mini-potenciostato portátil da Palm Sens acoplado em um 

computador do tipo Notebook, formando um sistema miniaturizado. Experimentos como 

influência da natureza do eletrólito suporte, influência do pH do eletrólito suporte, diferentes 

velocidades de varredura,  repetibilidade e comparação com outras técnicas voltamétricas 

foram realizados para determinar as melhores condições de análise. Foram feitos os estudos 

de otimização dos parâmetros das técnicas de voltametria cíclica, de pulso diferencial e de 

voltametria de onda quadrada construindo-se curvas analíticas (Figura 1) das respectivas 

técnicas a fim de comparar os limites de detecção e quantificação. Na Tabela 1 estão 

descritos os estudos realizados nas técnicas voltamétricas. 
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Tabela 1: Estudos de otimização e parâmetros das técnicas de voltametria cíclica, de pulso 

diferencial e voltametria de onda quadrada.  

ESTUDOS DE OTIMIZAÇÃO E PARÂMETROS DAS TÉCNICAS VOLTAMÉTRICAS 

Técnicas 

voltametricas 

Estudos realizados 

em PAR 5x10-4 

moll-1 

Parâmetros Analisados 

Parâmetros 

escolhidos / 

Resultados 

Voltametria Cíclica 

Repetibilidade 10 medidas DPR = 0,45% 

Reprodutibilidade 05 medidas DPR = 2,05% 

Velocidade de 

varredura 

10, 25, 50, 75, 100, 125 e 

150 mVs-1
. 

50 mVs-1 

pH 1,2; 3,4; 5,4; 6,9; 8,5 e 12,8 6,9 

Eletrólito suporte 
Tampão fosfato, Britton 

Robison e Macllvaine. 
Tampão Fosfato 

Voltametria de Pulso 

diferencial 

Epuls (A) 
10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70 

mV 
70 mV. 

Srate 5, 10, 15, 20 e 30 mVs-1
. 10 mVs-1

. 

Tpuls 20, 30, 40, 50 e 60 ms 40 ms 

Voltametria de Onda 

Quadrada 

Frequência 1, 5, 10, 20, 30, 40 e 50 Hz 10 Hz 

Amplitude 5, 10, 20, 30, 40 e 50 mV 50 Mv 

∆E 2; 4; 6 e 8 mV 4 mV 

 

Após a otimização das melhores condições voltamétricas das diferentes técnicas para a 

determinação de PAR empregando-se o EPC foram realizados experimentos em solução 

tampão fosfato 0,1 mol L-1 pH 6,9, envolvendo adições sucessivas de diferentes 

concentrações de PAR e registrados os voltamogramas A partir dos valores das correntes do 

pico anódica (ipa) extraído dessa figura, as curva analíticas das respectivas técnicas foram 

construídas como mostra na  Figura 1. Um comportamento linear foi observado nas curvas 

analíticas e os parâmetros de validação de cada técnica foi extraído. Na tabela 2 estão 

descritos os parâmetros de validação, tais como, região linear, equação da reta, coeficiente 

de correlação, sensibilidade e limites de detecção e quantificação. 

 

Figura 1: Voltamogramas das técnicas de (a) Voltametria cíclica em diferentes 

concentrações: (1)1,0x10-6 à  (25)7,8x10-4molL-1, de (b) pulso diferencial em concentrações 

de (1)9,9x10-7 à (9)8,9x10-6 e de (c) onda quadrada em concentrações de (1)9,9x10-7 a 

(15)3,4x10-5 molL-1, obtidos com EPC. Insert: Curva analítica obtida para os respectivos 

voltamogramas. 
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Tabela 2: Parâmetros de validação para as técnicas de VC, VPD e VOQ. 

 
Técnica Região 

Linear 

(mol L-1) 

Equação da Reta 

(y = a + bx) 

R LD 

(mol L-1) 

LQ 

(mol L-1) 

VC 1,0x10-5 á  

7,8x10-4 

ipa(μA) = 1,10 + 7,7x104 [PAR] mol L-1  

 

0,998  5,7x10-6  

 

 1,9x10-5  

 

VPD 1,99x10-6 á  

3,84x10-5  

ipa (μA) = 3,16 + 5,27x105 [PAR] mol L-1  

 

0,997 1,42 x10-7  

 

4,74 x10-7  

 

VOQ 1,99x10-6 á  

1,96x10-5 

ipa (μA) = 2,58 + 4,15x105 [PAR] mol L-1  

 

0.998 2,53 x10-7  

 

8,44 x10-7  

 

 

 

Este estudo mostrou que a voltametria de pulso diferencial é capaz de detectar paracetamol 

em menores concentrações, sendo esta técnica a escolhida para a quantificação do analito. 

O método proposto foi aplicado na determinação de paracetamol em amostras de fármacos 

e amostras ambientais, usando o método de adição de padrão. Os resultados. As amostras de 

rio foram fortificadas com paracetamol 3,9 x10-6 molL-1. De acordo com o método de Adição 

de Padrão, através da técnica de Voltametria de Pulso diferencial a amostra de rio foi 

analisada em triplicata. O valor encontrado para o método proposto em amostra de rio foi de 

4,4 x 10-6 molL-1 com um desvio padrão de 1,0x10-6, e um erro de 0,12.    Na análise do 

medicamento (500 mg), macerou-se o comprimido para dilui-lo em água. A determinação 

foi realizada igualmente pelo método de adição de padrão em triplicata. O resultado obtido 

pelo método proposto foi de 520 mg/g, com um desvio padrão de 0,02 mg/g, e um erro de 

0,04. Diante dos resultados comprova-se a viabilidade do uso do eletrodo de pasta de 

carbono como um sensor eletroquímico para determinação de paracetamol, principalmente 

levando em consideração que o procedimento proposto apresenta algumas vantagens sobre 

métodos padrões por tratar-se de um sistema portátil composto por um mini potenciostato 

conectado via USB a um notebook e utilizando um eletrodo de baixo custo. 

Palavras-chave: Elétrodo de pasta de carbono, paracetamol e voltametria cíclica. 
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Naturalmente, os metais potencialmente tóxicos estão presentes nos solos e em rochas, desde 

o seu processo de formação, porém, atualmente o solo tem se apresentado cada vez mais 

com maiores concentração desses metais, o qual é transferido para a cadeia alimentar dos 

animais e do homem. O aumento dos teores destes metais está associado à aplicação de 

corretivos e fertilizantes agrícolas, a produtos como lodo de esgoto, compostos de lixo 

urbano e resíduos de indústria ou mineração, e a utilização de água de irrigação poluída e/ou 

contaminada (COSTA, 2005; ALLEONI et al., 2005). Objetivou-se com este trabalho avaliar 

a adsorção competitiva de Cobre e Cádmio no solos da Baixada Maranhense utilizando 

isotermas de adsorção com os modelos de Freundlich e Langmuir na verificação de qual 

melhor se adequou mediante aos resultados. Fora empregadas amostras de solos 

provenientes do Banco de Dados do projeto Fauna de Califorídeos e Sarcofagídeos em três 

diferentes zonas fitogeográficas do estado do Maranhão. As unidade amostrais foram das 

áreas dos municípios das cidades Cajapió, Cajari e Viana, sendo elas de ambientes naturais 

e antropizados. A escolha dos ambientes antropizados foi baseada na presença de impactos 

antrópicos decorrentes de desmatamento para plantação de pastagem e pela ocorrência de 

gado e bubalinos. As amostras foram coletadas e armazenadas para o laboratório de acordo 

metodologia proposta pela EMBRAPA (2009). Os parâmetros da equação de Langmuir para 

o cálculo de capacidade máxima de adsorção, (Csm), a energia livre de adsorção (b) e o grau 

de desenvolvimento de adsorção (RL) e a equação de Freundlich, para determinação dos 

parâmetros Kf (capacidade máxima de adsorção), a constante de Freundlich Nf (indica a 

eficiência do processo de adsorção) e Kd coeficiente de distribuição da s espécies metálicas 

no solo são apresentados nas Tabelas 1 e 2 para Cobre e Cádmio respectivamente. Os valores 

de Csm e b indicaram que o Cu+2 e Cd+2 foram retidos nos solos, em proporções 

diferenciadas e com diferentes energia de ligações, sendo estas maiores para o Cobre, exceto 

no solo de Cajapió no ambiente antropizado. Dos solos investigados, aqueles que 

absorveram mais fortemente Cobre e Cádmio foram Viana natural e Cajari Antropizado, e 

Viana Antropizado e Cajapió Natural respectivamente. Indicando assim que esses solo são 

os mais adequado para disposição dessa espécies metálicas. O solo de Cajari Natural foi o 

solo que apresentou menor capacidade adsorção de Cu (II) e para o Cd (II) foram os solos 

de Cajari e Cajapió Antropizado. Embora a energia de adsorção(b) seja de extrema 

importância na fixação dos metais ao solo o que reduz sua movimentação e 

redisponibilização ao ambiente a quantidade máxima de adsorção (Cms) não guarda relação 

direta com a energia de adsorção como podemos observar nas Tabelas 1 e 2. Esse mesmo 

comportamento foi observado por Linhares et al. (2009). Como podemos observar na Tabela 

1, o Cobre em Cajapió natural é a que adsorve em menor quantidade, apesar da alta energia 

de adsorção. Isso significa que, apesar de absorver poucos esse solo dificilmente pode 
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redisponibilizar esse metal e que a maior parte dos sítios de adsorção tem alta afinidade por 

esse elemento. O valor de RL maior que zero e menor que um indicam que adsorção é 

favorável e espontânea. De acordo com a Tabela 1 e 2 os valores de RL obtidos para o Cu(II) 

e Cd(II) em todos os municípios e em todas os ambientes investigados são favoráveis e 

espontâneo na a faixa de concentração estudada para o modelo de Langmuir. No entanto os 

valores de Nf não indicaram um modelo favorável para o modelo de Freundlich (Nf < 1).  

 

Tabela 1 Parâmetros de adsorção de Langmuir e Freundlich para Cu. Os valores representam 

a média(n=3). 

 Langmuir Freundlich 

Áreas R Csm(mg g-1) b ( mg L-1) RL R Kf (g L-1
) Nf Kd(L g-1) 

Cajapió natural 0,846 1,063 104,799 0,023 0,753 0,281 0,456 1,15 

Cajapió Antropizada 0.76 8,621 0,741 0,033 0,067 0,405 -0.061 1,53 

Cajari natural 0,974 7,943 343,689 0,007 0,718 0,227 0,406 1,64 

Cajari antropizada 0,962 8,943 295,543 0,008 0,718 0,235 0,375 1,62 

Viana natural 0,848 9,781 225,479 0,011 0,645 0,272 0,320 17,22 

Viana antropizada 0,268 3,326 922,302 0,271 0,580 0,073 0,073 4,36 

R = Regressão linear; Csm= Capacidade máxima de adsorção; b= energia livre de 

adsorção; RL = grau de desenvolvimento de adsorção; Kf = capacidade de adsorção; Nf 

= eficiência do processo de adsorção; Kd = coeficiente de distribuição da s espécies metálicas 

no solo. 

 

Os coeficiente de determinação R nas tabelas 1 e 2, indicaram que os dados experimentais 

se ajustaram melhor ao modelo de Langumir do que ao de Freundlich para o cobre, sendo 

que os solos de Cajari nas áreas antropizada e natural foram as que melhor se ajustaram ao 

modelo de Langmuir. Já para o Cd o solo de Viana natural foi o que melhor se ajustou ao 

modelo de Langmuir. De modo geral, os maiores valores de RL   para o cádmio apontam que 

os solos de Cajapió natural e Antropizado com afinidade por essa espécie metálica. Os 

valores relativamente alto de Kd refletem a grande afinidade dos sítios de adsorção do solo 

pelas espécies metálicas Cu(II) e Cd(II). Os resultados de Kd mostram que os maior valor 

para o Cobre ocorreu nos solo de Viana em ambiente natural e para Cádmio ocorreu em 

Cajapió ambiente antropizado. O modelo de Langmuir descreve favoravelmente a adsorção 

do solo nas condições estudadas para metais e nas diferentes condições dos solos 

investigados. A competição entre as espécies metálicas afetou de maneira satisfatória a 

adsorção, sendo o cobre a espécie metálica de maior capacidade de adsorção.  
 

Tabela 2 Parâmetros de adsorção de Langmuir e Freundlich para Cd. Os valores representam 

a média (n=3)  

 Langmuir Freundlich 

Áreas R Csm(mg g-1) b ( mg L-1) RL R Kf (g L-1) Nf Kd(L g-1) 

Cajapió natural 0,181 2,570 6,645 6,645 0,722 0,420 0,393 0,42 

Cajapió Antropizada -0,053 1,972 3,850 3,849 0,084 0,371 -0,115 22,10 

Cajari natural 0,107 2,200 1,185 1,185 0,613 0,514 0,404 0,91 

Cajari antropizada 0,819 1,041 1,322 1,322 0,860 0,729 0,870 1,05 

Viana natural 0,956 2,019 0,608 0,610 0,602 0,534 0,514 1,10 

Viana antropizada 0,899 7,838 0,130 0,130 0,818 0,557 0,804 0,49 
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R = regressão linear; Csm= Capacidade máxima de adsorção; b= energia livre de 

adsorção; RL  = grau de desenvolvimento de adsorção; Kf = capacidade de adsorção; 

Nf = eficiência do processo de adsorção; Kd = coeficiente de distribuição da s espécies metálicas 

no solo  

 

 

Palavras-chave: Adsorção, Baixada Maranhense, competitividade. 
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CÁLCULO FRACIONÁRIO NAS ENGENHARIAS. 

 

Orientando: Tamara Vasconcelos ANTONIO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Felix Silva COSTA. 

Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Informática – DEMATI/UEMA 

 

Podemos dizer que o fenômeno de difusão é um dos mais comuns e fundamentais processos 

naturais, que está presente em quase todos os campos da ciência e engenharia. Ela é descrita 

matematicamente por uma equação parabólica, podendo ser  linear ou não, muito versátil e 

que apresenta uma unificação de vários fenômenos.  Porém, mesmo com uma gama de  

pesquisas e toda essa versatilidade, existem alguns fenômenos de transportes que não 

seguem o modelo clássico de difusão, conhecidos como fenômenos de difusão anômala, ou 

simplesmente difusão anômala. A fim de obtermos um modelo, que também englobe este 

último, novas ferramentas matemáticas e computacionais vem  sendo desenvolvidas, em 

especial, as derivadas fracionárias, que possuem uma característica peculiar, conhecida 

como efeito de memória.  As derivadas fracionárias são tão antigas quanto as derivadas de 

ordem inteira. Entretanto, apenas recentemente, surgiram aplicações envolvendo as mesmas. 

Uma aplicação bastante conhecida é a solução do problema da tautócrona dada por Abel em 

1823 e que aparece no famoso livro de cálculo do  matemático R. Courant. Porém, devido 

ao fato de existir mais de uma maneira de  definirmos a derivada fracionária, o grau de 

complexidade pode se tornar enorme, dependendo do problema  investigado. O uso de 

métodos e numéricos se tornam ótimas alternativas, para resolução e análise dos fenômenos 

descritos pelas derivadas fracionárias. A investigação dos modelos de difusão anômala, 

descritos pelas derivadas fracionárias, através de métodos analíticos, numéricos ou 

computacionais, está inteiramente relacionado com o avanço dessas ferramentas, e  

consequentemente,  obtenção de novos resultados. A figura 1, mostra a difusão fracionária, 

definida pela chamada distribuição de Levy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Distribuição de Levy (Voos de Levy). 
 
Os gráficos acima, correspondem à difusão anômala em um meio homogêneo, descrita pelas 

conhecidas funções de Mainardi. Essas funções tem sido estudas no cálculo fracionário por 

diversos pesquisadores, aparecendo em uma infinidade de fenômenos físicos. Ainda, elas 

são de grande importância no processos estocásticos, pois representam o que chamamos de 
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movimento Browniano fracionário. Possuindo uma relação direta com as distribuições de 

Levy, que é uma generalização natural da distribuição Gaussiana.  De fato, a curva azul no 

gráfico 1, representa essa distribuição. O professor Mainardi apresentou essas funções e seus 

gráficos  em 1993, no sétimo congresso sobre ondas e estabilidade, na Bologna, Itália. Sendo 

o mesmo, publicado no ano seguinte, em 1994. Deste modo, o estudo sistemático do cálculo 

fracionário foi apresentado, destacando-se as generalizações da gaussiana, relacionados 

diretamente com os efeitos de memórias. Descritos pelos modelos matemáticos fracionários, 

com o uso das derivadas fracionárias de Caputo e de Riesz, a primeira aplicada no tempo e 

a segunda aplicada no espaço. Acrescentamos que as derivadas de Riesz também são 

chamadas de Laplaciano fracionário, conforme sugere o próprio nome representam, uma 

forma de generalizar o operador  de Laplace, ou laplaciano, e tem como origem o famoso 

potencial de Riesz. Finalmente, destacamos que neste trabalho foi desenvolvido inicialmente 

um estudo sistemático sobre as equações diferencias ordinárias, incluindo os métodos 

analíticos  e numéricos de resolução, e também as equações diferenciais parciais, no caso, a 

equação doe difusão e a equação do calor. Por fim, fazemos um estudo sistemático sobre o 

cálculo fracionário, começando com as principais definições e propriedades para derivadas 

fracionárias: Riemman-Liouville, Caputo e Riesz. Finalizamos, com o uso das derivadas 

fracionárias de Caputo e Riesz, na equação de difusão. Onde obtemos a equação de difusão 

fracionária, que é uma generalização da equação de difusão, apresentando o resultado obtido 

por Mainardi para essa generalização, dadas pelas funções de Mainardi. 

 

Palavras-chave:  Difusão Fracionária; Derivada fracionária; Funções de Mainardi. 
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MARANHÃO: UMA ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO DESENHO 

UNIVERSAL E DA RDC Nº283/2005. 

 

Orientanda: Adriana Silva Santana MENDONÇA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

 

Orientadora: Lúcia Moreira do NASCIMENTO. 

 

Colaboradores: Marcia Tereza Campos MARQUES – Professora do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo do CCT; Victor Eduardo de Oliveira COQUEIRO – Graduando de 
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Instituições de longa permanência para idosos “são estabelecimentos para atendimento 

integral institucional, cujo público alvo são as pessoas de 60 anos e mais, dependentes ou 

independentes, que não dispõem de condições para permanecer com a família ou em seu 

domicílio. Essas instituições, conhecidas por denominações diversas – abrigo, asilo, lar, casa 

de repouso, clínica geriátrica – devem proporcionar serviços na área social, médica, de 

psicologia, de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, odontologia, e em outras áreas, 

conforme necessidades desse segmento etário” (SBGG, SP, 2003, apud BORN e 

BOECHAT, 2006). Objetivou-se com esse trabalho realizar estudos teóricos direcionados às 

temáticas centrais do estudo Instituições de Longa Permanência; identificar junto aos órgãos 

públicos da área da saúde quantas ILPIs existem no município de São Luís; levantar, registrar 

e avaliar informações coletadas, por meio da analise arquitetônica e dessas instituições. Essa 

pesquisa teve caráter exploratório-descritivo visando levantar, registrar e avaliar 

informações coletadas, por meio da análise arquitetônica dessas instituições. Para isso foi 

utilizada a RDC nº 283-2005 de 26 de setembro de 2005, o Estatuto do Idoso e a NBR 9050. 

A residência em uma instituição de longa permanência para idosos não era uma prática 

comum. Historicamente, tem sido vista com resistência e preconceito, ou seja, 

tradicionalmente como “depósito de idosos”, lugar de exclusão, de dominação e isolamento, 

ou simplesmente “um lugar para morrer” (NOVAES, 2003). É visível que hoje existe um 

aumento da longevidade e com isso vem à necessidade de uma maior demanda de 

Instituições para Idosos, pois a proporção de pessoas com 60 anos ou mais cresce de forma 

mais rápida que a de outras faixas etárias, porque segundo IBGE a taxa de fecundidade por 

mulher até a década de 70 era alta e nos dias atuais chega a 1,8 filhos por mulher, logo a 

tendência de uma população idosa crescer é maior.   Por conta desse crescimento do 

envelhecimento populacional houve maior institucionalização de idosos, então essas 

instituições asilares passaram a ser denominadas de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI). No Estado do Maranhão existem dez Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (Figura 1), sendo duas delas em São Luís do Maranhão, Asilo de Mendicidade e Asilo 

Solar do Outono (Fonte: Vigilância Sanitária do Estado: Rua Viveiro De Castro, nº 11 - 

Bairro Apeadouro. CEP: 65036- 710. São Luís – MA). 
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Figura 1 – ILPI’s do Estado do Maranhão em 2015 por dados da Vigilância Sanitária do 

Maranhão. 

 

Pontos principais de analise da RDC nas instituições são: obrigatoriedade o uso de rampas 

para facilitar o acesso; pois eles possuem dificuldade de locomoção; acessos externos devem 

prever no mínimo duas portas de acesso, sendo uma exclusiva de serviço; dormitório 

separado por sexos para no máximo quatro pessoas, dotados de banheiro; os banheiros 

devem possuir uma bacia, um lavatório e um chuveiro, não sendo permitido qualquer 

desnível em forma de degrau para conter a água, nem o uso de revestimentos escorregadios 

e que produzam brilhos e reflexos; vãos livres para que uma pessoa em cadeira de rodas se 

locomova, conforme especificações da NBR9050; deve haver também outros espaços como: 

espaços ecumênicos; sala administração e reunião; refeitório; sala de convivência; cozinha; 

lavanderia; obrigatoriedade de a Instituição oferecer instalações físicas em condições de 

habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas 

com dificuldade de locomoção segundo o estabelecido na Lei Federal 10.098/00. A 

NBR9050 esta para assegurar os direitos daqueles que possuem dificuldade de locomoção e 

o estatuto do idoso para assegurar todos os direitos destinados a pessoas nessa faixa etária. 

Durante a pesquisa foram feitas visitas as duas ILPI’s que se encontram na cidade de São 

Luís do Maranhão. A primeira instituição é o Asilo de Mendicidade, localizado na Rua das 

Paparaúbas, n°16 -São Francisco – São Luís, é uma instituição de caráter filantrópica que 

abriga 23 idosos, sendo 12 homens e 11 mulheres, todos com mais de 60 anos. Após 

levantamento arquitetônico feito nessa instituição foi concluído que ela necessita de 

reformas em vários âmbitos como, por exemplo, disponibilizar quartos para apenas 4 idosos, 

colocar forro por todo o asilo, adaptar tudo de acordo com as leis de acessibilidade, porém, 

o Asilo de Mendicidade já foi notificado pela vigilância sanitária em 2013 e alega que como 

vive de doações não possuem verbas suficientes para a reforma. A segunda instituição é o 

asilo Solar do outono, localizado na Avenida 03 (Avenida Juvêncio Matos), s/n- IV Conjunto 

COHAB Anil – São Luís. O lar possui 40 vagas e atualmente possui 33 idosos, 20 homens 

e 13 mulheres, com apenas um deles sendo menor que 60 anos. A instituição passou por uma 

grande reforma em 2014 para adequar as instalações as normas e garantir salubridade aos 

abrigados, o que adequou toda a ILPI as normas vigentes, após assinatura de um Termo de 

Conduta (TAC) pelo MPMA. A quantidade de ILPI’s distribuídas pelo Estado do Maranhão 

(Figura 1) está em pequeno número o que deixa a desejar no atendimento aos idosos. Um 
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estado com uma população de 6,851 milhão (Censo de: 1 de julho de 2014), sendo que pelo 

menos censo apresenta 567.657 de pessoas com mais de 60 anos, espalhados por 217 

municípios é perceptível a necessidade de um aumento de instituição apropriada para receber 

e cuidar dessas pessoas. Pelo mapa (Figura 1) também se percebe áreas grande onde não 

existe uma ILPI’s nas proximidades. Após estudo das legislações permanentes sobre o 

assunto aqui apresentado, percebe-se a importância de padrões de segurança para um 

ambiente de convivência de pessoas idosas, que são pessoas que a priori necessitam de uma 

maior atenção no quesito independência, pois é uma época da vida onde as percepções estão 

sendo diminuídas e em alguns casos devido a doenças ou outros problemas os tornam 

pessoas totalmente dependentes. Além disso, em São Luís, apesar de possuir duas ILPI’s, a 

demanda é tão grande que existem filas de espera para que possa ingressar na instituição, 

inclusive na estadual. Percebe-se então a necessidade de intervenção do estado para criação 

de novas ILPI’s que possam diminuir os idosos que não são contemplados e que precisam 

de acompanhamento especializado; para fiscalização das existentes e até mesmo ampliação 

das mesmas. 

 

Palavras-chave: ILPI’s, Desenho Universal, ergonomia. 
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Parte integrante da Pesquisa macro Planejamento e Gestão Urbana no Maranhão: O 

Poder Executivo Municipal e o Gerenciamento Territorial das Cidades Maranhenses 

no Século XXI, essa pesquisa traz informações e dados inéditos acerca das atividades 

desempenhadas pelos gestores municipais pelo desenvolvimento urbano com base na 

Legislação Urbanística existente, ações da Participação Social e presença de Investimentos 

Públicos e Privados. Dada as novas responsabilidades sobre os municípios como entes 

federados a partir da Constituição Federal de 1988, muitas emancipações ocorreram com o 

estabelecimento das autonomias administrativa, financeira e política. O destaque necessário 

no âmbito urbano é concentrado ao poder municipal, o qual deve guiar o ordenamento do 

solo sob leis, códigos e taxas. O Estatuto da Cidade também foi o marco regulatório do meio 

urbano com diretrizes sobre o uso e ocupação do solo, apresentando ferramentas de 

apropriação da terra urbana e instituindo a gestão democrática através da Participação Social 

como aliada valiosa no desenvolvimento urbano. Com todos esses parâmetros, e o 

reconhecimento de um terceiro elemento que contribua no desenvolvimento das cidades, isto 

é, a presença de investimentos públicos e privados locais, se fez necessário levantar a 

situação da gestão municipal em uma pesquisa amostral dividida por mesorregiões. No caso 

da Mesorregião Oeste (Figura 1), com 52 municípios, foram analisados documentalmente e 

in loco, 9 municípios maranhenses com as mais variadas características socioeconômicas 

dentre outros aspectos.  
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Figura 16 - Mapa de Localização da Mesorregião Oeste Maranhense. 

Os nove municípios selecionados são Amarante do Maranhão, Marajá do Sena, Imperatriz, 

Santa Inês, Buriticupu, Açailândia, Centro do Guilherme, Junco do Maranhão e Carutapera. 

Os resultados sobre legislações urbanas existentes apontaram como mais utilizados o Plano 

Diretor (obrigatório em 6 municípios dos 9 selecionados, considerando apenas o critério da 

faixa populacional acima de 20.000 habitantes), Lei de Uso e Ocupação do Solo, Código de 

Obras e Código de Postura. Quando não havia qualquer uma das legislações citadas o único 

documento legal com referência à Política Urbana era a Lei Orgânica. Sendo a legislação 

urbana um apoio necessário para o desempenho das atividades de gestores e técnicos 

municipais, este arcabouço legal não é suficiente para a execução das tarefas diárias. 

Segundo técnicos municipais, onde foram entrevistados 11 funcionários, 5 pessoas (45,4%) 

avaliam como RUIM o espaço físico para o trabalho; 6 (54,5%) avaliam como RUIM o 

suporte tecnológico; 8 (72,7%) avaliam como BOM a capacidade técnica; e 5 (45,4%) 

avaliam como BOM o acesso à informação. Os problemas internos mais graves declarados 

pelos gestores passam pelo número insuficiente de funcionários, o espaço físico 

insatisfatório, a logística deficitária para muitas secretarias e a falta de equipamentos 

técnicos para cumprimento das atividades de trabalho de campo e de escritório. Quanto à 

Participação Social, esta ocorre por promoção da gestão local e por vontade coletiva, isto é, 

é presente de toda e qualquer forma, seja em forma de Conselho, Associações, Núcleos 

Gestores, dentre outros.  A Figura 1 quantifica 6 municípios que possuem Participação 

Social, e 3 municípios da amostra que não foram consultados. 
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Figuras 1 e 1 - Presença da Participação Social nos Municípios e Existência de Conselho da 

Cidade. 

Os Conselhos mais comuns nos municípios consultados são Conselho Tutelar, Conselho da 

Educação, Conselho do Meio Ambiente e Conselho da Habitação. Mas o Conselho da 

Cidade passa ainda por etapas de implantação e formalização em cerca de 1/3 dos municípios 

da amostra, isto é, 50% das localidades consultadas (Figura 2). Sobre os Investimentos 

Públicos e Privados, alguns possuem a instalação de grandes empreendimentos como a 

indústria de Celulose em Imperatriz e a indústria de Ferro Gusa em Açailândia. Todos os 

municípios mantêm convênios com Estado e União sobre pavimentação asfáltica, construção 

de praças, escolas, quadras poliesportivas, postos de saúde e a construção de unidades 

habitacionais pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Após o conhecimento de toda esta 

conjuntura de intervenções no espaço urbano, os gestores municipais indicaram os piores 

problemas do meio urbano, cujos mais apontados pairam sobre as questões de esgoto, 

habitação/ocupação desordenada, preservação ambiental, resíduos sólidos e pavimentação. 

E de fato é o que ocorre nas cidades de médio a grande porte no Estado do Maranhão, a 

ocupação desordenada e irregular tem ocasionado subsequentes problemas, principalmente 

no que diz respeito ao meio ambiente, habitação e qualidade de vida. 

 

Figura 4, 5 e 6 – Da esquerda para a direita: Unidades habitacionais em uso do Programa 

Minha Casa Minha Vida – Amarante do Maranhão; Águas servidas em Sarjeta de rua sem 

asfaltamento – Açailândia; Construções em encostas de córregos – Marajá do Sena.  
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A razão do levantamento avaliativo das condições de gestão urbana municipal materiais e 

imateriais desta pesquisa é tida pelo descontentamento que se têm ao observar as situações 

espaciais e sociais das cidades pequenas, médias e grandes, próximas e afastadas dos grandes 

centros urbanos. Pois é a partir do conhecimento das necessidades reais que é possível pensar 

e debater sobre esses acontecimentos e propor soluções a partir de uma esfera mais influente 

de ação e disseminar a vontade de participar mais ativamente do que acontece no seu próprio 

meio com uma visão mais ampla e solidária de modo a contribuir para um desenvolvimento 

mais humano das cidades.  

 

Palavras-chave: Planejamento e Gestão Urbana, Municípios Maranhenses, Mesorregião 

Oeste. 
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Neste trabalho apresenta-se uma análise da Ocupação Urbana na paisagem do Norte da Ilha 

de São Luís e seu papel paisagístico, estrutural, ambiental, ecológico, cultural. 

Intrinsecamente significante e ativa, a paisagem Norte compreende as bacias hidrográficas 

dos rios Anil, Calhau, Pimenta, Claro e Jaguarema, além da Bacia das Praias, um conjunto 

de bacias de drenagem formadas ao longo da costa que desaguam no mar e encontram-se 

entre cada bacia hidrográfica. Partiu-se do método de Análise Morfológica da Paisagem, 

estudando-se as estruturas que a compõem, seus movimentos e significados. Compreendeu-

se que a paisagem da Ilha de São Luís vem sendo, de forma acentuada, transformada pela 

urbanização, privilegiando, na ocupação urbana, as estruturas edificadas, em detrimento da 

preservação de suas estruturas naturais, apesar de ambas serem significativas e ativas. Esta 

pesquisa teve por objetivo específico analisar dentro da região, os conflitos de uso e 

ocupação do solo urbano e as alternativas para uso e ocupação deste solo, e desse modo, 

produzir ciência para contribuir com os órgãos públicos que tratam do processo de 

urbanização, conservação das APPs em meio urbano, a valorização do patrimônio natural 

construído e do natural, além de buscar alcançar sua função social e educativa. Devido à 

própria dinâmica da paisagem ativa da ilha; e às causas sociais e econômicas como o uso do 

solo de forma regular ou irregular em consequência do aumento da densidade populacional, 

com o passar do tempo, a ilha de São Luís passou a apresentar modificações em sua 

paisagem. Constatou-se que áreas da ocupação urbana da cidade, no recorte físico, incluem 

indevidamente muitas áreas de Preservação Permanente APP’s. Estas áreas foram reguladas 

por legislação desde 1965 e mais recentemente por Lei nº 12.651/2012, para serem 

protegidas, como margens de rios, dunas, mangues e áreas de restinga. Considera-se que 

ocorre devido ao descaso do poder público e a desobediência às leis. A sequência de cartas 

temáticas apresentadas a seguir, desenvolvidas durante o estudo, demonstram as diversas 

etapas realizadas em todas as bacias do recorte físico, para chegar-se as conclusões. A Carta 

de Delimitação das APPs da Bacia Hidrográfica do Rio Claro (fig.01) apresenta as áreas que 

estão nas margens do Rio Claro desde as nascentes onde se considerou um raio de proteção 

de 50 metros ao redor das nascentes e 30 metros em cada margem ao longo do curso d’água, 

largura mínima de proteção considerando-se até 10 metros de largura do rio (os rios não 

foram medidos e sua largura estimada em função das analises de mapas e visitas de campo). 

Esta carta comparada à carta de Zoneamento na Bacia do Rio Claro (fig.02), conforme Lei 

de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solos de São Luís, demonstra que as APPs sequer são 

consideradas. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

818 

 

 
Figura 01 e 02. Carta de Delimitação das APPs da Bacia Hidrográfica do Rio Claro e Carta 

do Zoneamento da Bacia Hidrográfica do Rio Claro. 

Na sequencia pode-se verificar na análise comparativa entre a ocupação urbana na Bacia do 

Rio Calhau e as APPs da mesma bacia (fig. 03), os conflitos, ou seja, edificadas sobre áreas 

que deveriam ser protegidas por força da lei e por serem também áreas de risco (fig. 04). 

 
Figura 03 e 04. Carta das Áreas de Conflito da Bacia do Rio Claro e Carta de Riscos na 

Bacia Hidrográfica do Rio Claro. 

Portanto, nota-se na faixa litorânea da ilha de São Luís, em área de APP, o parcelamento do 

solo destinado tanto à moradia da população de baixa renda, mas também de 

empreendimentos de alto padrão e até mesmo edificações públicas. A ocupação destas áreas 

está sujeita a degradar o meio ambiente e como consequência, desastres naturais como 

deslizamentos e inundações. No presente e no futuro, devido ao aumento do nível do mar, 

ocupação à beira de rios, cortes de dunas, degradação de mangues. O crescimento urbano 

nestas áreas trouxe ainda a valorização imobiliária e em consequência disso, investimento 

público e privado. A proximidade do comércio, empregos e orla marítima, torna essas áreas 

cada vez mais atrativas. O modelo de ocupação do território, as políticas públicas nas últimas 

décadas, a consolidação dos bairros periféricos que geram a lógica problemática do 

deslocamento e mobilidade urbana enfrentada por todas as classes sociais na cidade, 

aumentam a segregação espacial/social. Verificado os processos da dinâmica natural das 

ilhas e de modificação destes espaços pelo homem, faz-se necessário pensar em um 

desenvolvimento urbano sustentável, de modo a sistematizar a produção deste espaço e 

viabilizar a “função social da propriedade” e a habitação como “lugar na cidade”, princípios 

defendidos pelo Estatuto da Cidade; e a manutenção dos recursos naturais. Fazendo com que 

o direito coletivo, do espaço como patrimônio e bem coletivo universal, se sobreponha ao 

direito individual vinculado ao capitalismo, do direito por compra. Torna-se necessário 
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regular as atividades antrópicas, para garantir uma coexistência mais harmoniosa entre o 

homem e a natureza, a conservação integrada da paisagem insular e a aplicação das normas 

e da legislação vigente. Para isso é indispensável a estratégia do Planejamento da Paisagem 

no espaço urbano, de modo a contribuir com os órgãos públicos com indicações técnicas 

para o processo de urbanização. Torna-se então necessário o estudo dos conflitos de Uso e 

Ocupação do Solo Urbano da cidade de São Luís, destacando as áreas propensas à 

degradação ambiental, à deslizamentos e à inundação. Informações imprescindíveis em um 

plano de paisagem para indicar áreas seguras ao assentamento humano, adequadas para a 

aplicação de investimentos públicos na infraestrutura urbana e adequadas à implantação de 

equipamentos urbanos, como Cemitérios e Estações de Tratamentos de água, de lixo e de 

esgoto. Após compreender os processos da dinâmica natural das ilhas e de modificação, 

criação e apropriação cultural destes espaços pelo ser humano, constatou-se a importância 

do estudo e do Planejamento da Paisagem para sistematizar a produção deste espaço, com o 

objetivo da conservação e manutenção da Paisagem natural, garantindo assim uma 

coexistência mais harmoniosa e respeitando suas aptidões ecológicas. 

 

Palavras-chave: Áreas de Proteção Permanente. Paisagem. São Luís. 
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A história de São Luís costuma ser contada a partir de sua fundação, pelos franceses, em 

1612. Como o objetivo da pesquisa é caracterizar a trajetória de ocupação do Centro 

Histórico de São Luís no que diz respeito à propriedade fundiária, iremos contar a história 

da cidade sob este ponto de vista. É inegável que a propriedade fundiária está estreitamente 

ligada com a economia. No início do século XVII a economia da cidade se resumia a 

produção de subsistência, com as lavouras de mandioca e algodão. A população da cidade 

era de pouco mais de 1000 habitantes, mas já exigia um certo cuidado com a configuração 

físico-espacial do traçado urbano. O engenheiro militar português Francisco Frias de 

Mesquita foi o responsável pela autoria do projeto, que visava organizar a povoação e que 

até hoje manteve sua essência: a malha ortogonal e a orientação nos pontos cardeais (norte-

sul e leste-oeste). O loteamento era feito através das Cartas de Datas, também conhecidas 

como Cartas de Sesmarias, o que resultava na democratização do acesso ao solo, a qual vai 

se alterar com a posterior valorização da área central. (BURNETT, C. F. L, 2006) O sistema 

sesmarial se difunde em Portugal a partir do século XIII e se transforma na verdadeira 

política de povoamento que se estende até suas colônias. Origina-se com a distribuição das 

terras destinadas à produção visando combater a crise econômica e agrícola que afetava o 

país e a Europa, e que era agravada pela peste negra. Mas é durante o século XIV que se 

efetiva, com a criação da Lei de Sesmarias de 1375. No Centro de São Luís, as terras não 

eram distribuídas visando apenas a produção, mas também o adensamento populacional. A 

cidade de São Luís era capital do Estado do Maranhão e Grão-Pará, que por sua vez era uma 

das colônias portuguesas mais pobres. Dessa forma, para tentar reverter a situação de 

decadência e pobreza do Estado, em 1755 é criada a Companhia Geral de Comércio do Grão-

Pará e Maranhão com a finalidade de dinamizar a economia, através do fomento à 

agricultura. Na segunda metade do século XVIII, com o incentivo à produção agrícola junto 

à facilidade de exportação, a produção agrária começa a se consolidar e os comerciantes 

responsáveis pelo intermédio da exportação da produção entre o interior do Estado e 

Portugal, formam o primeiro núcleo elitizado da cidade. Tal núcleo, se localizava próximo 

a área de entrada e saída de mercadorias e também  próximo ao centro de poder político-

administrativo da cidade. A aristocracia rural residia na cidade de Alcântara, enquanto que 

a burguesia e comerciantes, que exportavam a produção agrícola, estavam instaladas em São 

Luís. No final do século XIX, com a aprovação da Lei Áurea, os escravos passam a ser livres 

e assim tornam-se responsáveis pela sua própria moradia. Com a consolidação do sistema 

capitalista e industrial, os operários precisam se abrigar perto das indústrias e dos serviços 

(criação de vilas operárias).  A produção do espaço urbano passa então a ser afetada pelas 

novas relações políticas e econômicas.  A cidade de São Luís é marcada, no século XX, pela 

expansão territorial e populacional devido, principalmente, ao sistema industrial. É 
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inevitável que haja um aumento nos custos de manutenção da cidade, no que diz respeito à 

infraestrutura urbana (iluminação, limpeza pública, calçamento, pavimentação, instalação de 

fontes e chafarizes, entre outros). “Além de demonstrar o alto grau de concentração das 

propriedades em poucas mãos, o fato comprova que a “forma aluguel” já estava, em algumas 

décadas, consolidada na cidade.” (WALL & BURNETT, 2008).  Com os investimentos em 

serviços públicos e a crise no sistema agroexportador, a partir de 1930, a população de alta 

renda começa a se deslocar do Centro para as outras áreas da cidade em expansão. Em 1970, 

com a construção da Ponte José Sarney, esse deslocamento da população, principalmente de 

alta renda, se consolidou. Uma nova cidade passa então a ser criada e a “cidade velha” é 

salva pela ponte, que impede que as renovações urbanas do novo século aconteçam no sítio 

histórico. Dessa forma, São Luís, diferentemente de outras cidades cujos Centros Históricos 

foram modernizados, teve o seu Centro poupado de grandes transformações. Como 

consequência da expansão urbana, o inevitável deslocamento de usos da região central fez 

com que todos os olhares se voltassem às novas áreas que estavam sendo ocupadas, deixando 

o Centro à margem. A falta de interesse da administração pública em relação a área do Centro 

Histórico e a especulação imobiliária, contribuíram para o processo de “abandono”. O que 

vemos hoje no Centro Histórico é uma grande concentração de usos. Há áreas com 

predomínio de uso residencial, outras com predomínio de uso institucional e ainda de 

comércio e serviços. Através dos dados obtidos na pesquisa de campo realizada pelos demais 

pesquisadores vinculados ao projeto, podemos perceber que os atuais proprietários de 

imóveis do Centro estão lá há bastante tempo e, geralmente, obtiveram o imóvel através de 

herança. Ao mesmo tempo é possível perceber que a dinâmica de aluguel é cada vez mais 

crescente, lembrando o Centro do início do século XX que tinha o formato aluguel 

consolidado.  

 

Palavras-chave: Centro Histórico, economia, fundiária. 
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A procura por métodos alternativos de construção sustentável, que se adaptem melhor ao 

ambiente e gerem menor quantidade de resíduos tem sido grande e eficiente. Dessa forma 

técnicas de construção com terra crua estão sendo novamente utilizadas na construção 

contemporânea por trazerem um material de grande potencialidade estética e ecológica. No 

trabalho mostra-se a eficiência da utilização da terra crua como principal material de 

construção através de exemplos contemporâneos de edificações e escritório que fazem uso 

do mesmo, além de discorrer a respeito das propriedades da terra e das técnicas construtivas 

existentes, fazendo uso da mandala criada pela professora Maria Fernandes. 

 

Figura 1: Mandala de técnicas construtivas com terra crua. 
 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

824 

 

As principais técnicas de construção que utilizam a terra crua como matéria prima são 

divididas em 3 grandes grupos, são eles: 

A. Utilização da terra sob a forma monolítica e portante; 

B. Utilização da terra sob a forma de alvenaria portante; 

C. Utilização da terra como enchimento ou proteção duma estrutura de suporte. 

Para escolher a técnica a ser utilizada é necessário estudar o solo e suas reações para aprender 

suas propriedades, tudo é feito através de testes. As propriedades mais importantes do solo, 

visando o uso na construção são composição granulométrica, plasticidade e retração, e para 

o controle da execução observa-se a umidade e o grau de compactação. São essas 

características que definem a quantidade de água que o solo pode absorver até ficar no estado 

ideal para cada técnica construtiva ou o esforço necessário para que a terra fique bem 

compactada, mas que não corra riscos de fissurar. Com essas informações, aponta-se na 

pesquisa as vantagens e desvantagens do uso da terra, mostrando que, assim como qualquer 

material, existem alguns malefícios com o uso desse material, como a permeabilidade ou a 

aparição de fissuras durante a secagem, mas que esses são facilmente contornados. E em 

contraponto, existem muitas vantagens, como o grande desempenho térmico e isolamento 

acústico ou o grande poder de resistência, “in which a compressive strength higher than 45 

MPa will be presented for an earth block” (ELSEVIER, p.367), ou seja, uma resistência à 

compressão superior a 45 MPa será apresentado para um bloco de terra, quando apresentada 

as condições ideais (livre tradução do autor). Alguns escritório são utilizados como exemplo 

do uso do material e expostas alguns projetos, como a casa de verão no Lago Chapala em 

Jalisco projetada pela arquiteta Tatiana Bilbao, ela é construída a partir da técnica de taipa 

de pilão. 

 

Figura 2: casa de verão no Lago Chapala em Jalisco projetada pela arquiteta Tatiana Bilbao. 
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LEGISLAÇÃO URBANÍSTÍCA, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E PRIVADOS NO MARANHÃO: QUADRO ATUAL DA GESTÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO NAS CIDADES DAS MESORREGIÕES CENTRO E SUL 

MARANHENSES. 
 

Orientanda: Karliane Massari FONSECA –Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Carlos Frederico Lago BURNETT. 

Professor Doutor Curso de Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Esta pesquisa faz parte do projeto Planejamento e Gestão Urbana no Maranhão: o poder 

executivo municipal e o gerenciamento territorial das cidades maranhenses no século XXI e 

objetiva identificar, nos municípios selecionados das Mesorregiões Centro e Sul do Estado 

do Maranhão, com distintos perfis socioeconômicos e variados índices populacionais, a 

existência de legislação urbanística de gestão e controle do solo urbano, de mecanismos de 

participação social, indicadores de IDH e de investimentos públicos e privados que 

influenciam o desenvolvimento urbano. Com a descentralização política ocasionada pela 

Constituição de 1988, os municípios ganharam autonomia política, administrativa e 

financeira. Com isso, algumas competências foram atribuídas aos municípios, que segundo 

a Constituição de 1988, os gestores municipais passaram a legislar sobre os assuntos de 

interesse local; a instituir e arrecadar tributos de sua competência; promover, no que couber, 

o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano. Assim, foram criados novos municípios, tanto 

a nível nacional como local, contribuindo para aumento das desigualdades sócio-espaciais 

no Estado. O Estatuto das Cidades de 2001 atribuiu novas diretrizes aos municípios sendo 

elas a elaboração do Plano Diretor e a inserção da Gestão Democrática. Apesar destas 

atribuições, as cidades foram crescendo e se desenvolvendo de forma desigual, apresentando 

dificuldades quanto à noção e ao entendimento de planejamento e gestão urbana. Segundo 

SOUZA (2008), o planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se evitar ou 

minimizar os problemas e ampliar as margens de manobra; e a gestão é a efetivação, ao 

menos em parte, das condições que o planejamento feito no passado ajudou a construir. Para 

cumprimento dos objetivos do projeto, realizou-se visita aos municípios selecionados a fim 

de conhecer a realidade local e realizar a aplicação dos questionários com os gestores 

municipais responsáveis pela gestão do solo. Foram analisados 7 municípios do total de 42 

da Mesorregião Centro e 7 municípios da Mesorregião Sul, que tem um total de 19 

municípios. A escolha para tal amostragem foi feita através de pesquisas bibliográficas para 

realização de levantamentos como: População Urbana e Rural, Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDM), Produto Interno Bruto (PIB), Investimentos Públicos e Privados entre 

outros. Nesta seleção, os municípios escolhidos da Mesorregião Centro foram: Bacabal, 

Barra do Corda, Fernando Falcão, Grajaú, Pedreiras, Presidente Dutra e Santo Antônio dos 

Lopes. Já na Mesorregião Sul foram: Balsas, Carolina, Estreito, Porto Franco, São Pedro dos 

Crentes, São Raimundo das Mangabeiras e Tasso Fragoso.  Esses municípios possuem 

diferentes faixas populacionais e perfil socioeconômico distintos. A elaboração dos cinco 

questionários a serem aplicados foram resultados de discussões entre os pesquisadores e o 

orientador, com base na fundamentação teórica realizada. Para seleção das secretarias 

visitadas, o foco foi à atuação na área de planejamento e gestão do solo urbana, selecionando 

as Secretarias de Obras e Infraestrutura, Meio Ambiente e Planejamento. Os resultados 

obtidos foram tabulados e deverão constituir um Banco de Dados, alimentado com as 

informações estatísticas resultantes da pesquisa. O desenvolvimento e a sistematização dos 
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resultados da pesquisa possibilitou verificar que a gestão feita nos municípios das duas 

Mesorregiões apresenta deficiências, tais como: capacitação de gestores e técnicos; 

legislações urbanísticas inexistentes ou ineficientes; espaço físico; a Participação Social e 

outros. Estas deficiências impactam diretamente sobre o espaço urbano, uma vez que estas 

secretarias são as responsáveis pela organização/ordenamento do mesmo. Dentre os 

problemas mais graves identificados podemos citar: a capacitação técnica, pois a maioria 

dos técnicos não estão capacitados para o desenvolvimento das atividades; a estrutura 

funcional, sem divisões de setores para o desenvolvimento das atividades técnicas e o espaço 

físico dos órgãos, em muitos casos diminutos e sem recursos tecnológicos. Entre as 

atividades praticadas, destacam-se a análise/aprovação, fiscalização, elaboração de projetos 

e execução de obras. Para o exercício de suas atividades, as legislações urbanísticas de gestão 

do solo mais utilizadas e vigentes na Mesorregião Centro são o Código de Posturas, presente 

em 87,25% e o Código de Obras, presente em 62,5% dos municípios da amostra, a Lei de 

Preservação Ambiental, em 12,5% e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em 37,5%. Já na 

Mesorregião Sul o Código de Posturas é vigente em 62,5% e o Código de Obras, presente 

em 37,5% dos municípios da amostra, a Lei de Preservação Ambiental, em 87,5% e a Lei de 

Uso e Ocupação do Solo, em 62,5%. Outras legislações não são utilizadas com frequência, 

e mesmo o Plano Diretor, obrigatório em 5 municípios da amostra é vigente em 4 municípios 

da Mesorregião Centro. Na Mesorregião Sul dos 4 municípios obrigatórios o Plano Diretor 

é vigente em 3 municípios.   

 

 
Fonte: LATESE, 2015 

Figura 1 - Legislação Urbanística mais utilizada na Gestão na Mesorregião Centro 
 

 

Fonte: LATESE, 2015 

Figura 2 - Legislação Urbanística mais utilizada na Gestão na Mesorregião Sul. 
 

Quanto à capacitação técnica, os gestores municipais em sua grande maioria possuem nível 

superior, porém nem todos possuíam capacidade técnica para a gestão, que requer 

conhecimentos mais específicos, relacionados com o ordenamento do espaço urbano. A 

participação popular acontece através de Audiências Públicas e através dos Conselhos 

Municipais e, em alguns municípios, com o Conselho das Cidades. As obras existentes 

ocorrem principalmente através de Convênios como Governo Estadual e Federal. Com 

recursos municipais, as obras realizadas são somente as de pequeno porte, pois os municípios 
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não conseguem arrecadar tributos de sua competência. Dos convênios com outros entes 

federativos, os principais levantados foram pavimentação urbana, construção de escolas, 

creches, quadras poliesportivas, postos de saúde, destacando-se, em alguns municípios, 

projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Desta forma, percebe-se que a atual 

condição urbana dos municípios analisados decorre, em grande parte, da gestão precária 

que vem sendo aplicada, apesar do desejo por mudança que foi mostrado por alguns 

gestores. Para modificar esse perfil, é necessário que haja transformações na forma de 

pensar e fazer a gestão urbana no Maranhão. Fazer uma gestão pensando através de questões 

políticas e, principalmente, a desintegração de cada mandato dos gestores, culminará na 

manutenção do atraso e no subdesenvolvimento dos nosso Estado, que possui áreas com 

grandes potenciais, que podem ser turísticos, econômicos e outros. E que podem de certa 

forma mudar o cenário local, regional e nacional. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LATESE, 2015 

Figura 3 - Situação Urbana nos Municípios de Bacabal, Balsas e São Pedro dos Crentes. 

 

 

Palavras-chaves: Planejamento e Gestão Urbana, Mesorregião Centro, Mesorregião Sul. 
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CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS PARA A COLETA E 

DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO LUÍS.  

 

Orientanda: Susana dos Santos DOMINICI – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

Orientador: José Bello Salgado NETO. 
Prof. Dr. Departamento de Arquitetura e Urbanismo, CCT/UEMA. 

 

A urbanização, moldada pelo desenvolvimento econômico e crescimento populacional, tem 

impactado constantemente no modo vida da população, indo desde os modos de produção 

ao uso de bens e serviços. Por conta disso, é imaginável que, principalmente nas grandes 

cidades, a quantidade e variedade de resíduos sólidos sejam enormes. Paralelo a isso, está a 

notável dificuldade de gerenciar esses resíduos e dar a eles a sua destinação final, seja o 

reaproveitamento, seja o despejo em aterros sanitários. Na cidade de São Luís o caso não é 

diferente, o lixo tem se tornado um problema sério para a administração pública e motivo de 

transtornos para a população. A coleta ineficiente nos bairros, e falta de conscientização 

pública agravam a situação e põe em dúvidas o cenário futuro dessa cidade que tem crescido 

cada vez mais. O objetivo de trabalho foi realizar uma leitura do cenário atual de coleta e 

disposição final do lixo urbano, investigando a situação atual dos serviços, analisando os 

pontos negativos e as potencialidades. Para tal, foi necessário pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, visitas a órgãos públicos e a instalações ligadas ao manejo e despejo dos resíduos. 

 

 
Figura 01: Disposição de resíduo em passeio público. 

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é instituída pela Lei nº 12.305/2010 e 

considerada instrumento principal de regulamentação para a gestão dos resíduos no país. A 

Lei impôs que os municípios brasileiros elaborassem até 2012 seus respectivos Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e até agosto de 2014, eliminassem os lixões que se 

multiplicam pela cidade. É notável o grande desafio que é para os municípios implantar 

programas relacionados à coleta seletiva, educação ambiental e prestação de limpeza 

pública, haja vista a alta capacidade operacional e logística necessária, muitas vezes 

ineficientes nas prefeituras para atender a essas obrigações. Dentre as prioridades da PNRS, 

são elas em ordem de prioridade a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

e disposição final adequada dos rejeitos. Segundo a Superintendência de Limpeza Pública 

de São Luís, SULIP(2011), os serviços de coleta abrangem cerca de 95% da capital, mas 

esses dados não evitam o aparecimento de inúmeros lixões a céu aberto, bem como outras 
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maneiras incorretas de descarte dos resíduos sólidos, como lixo queimado ou jogado em rios 

e mares. 

 

 
Figura 02: Porcentagem de domicílios particulares permanentes com lixo jogado em terreno 

baldio. 

 

Os dados apontam que as áreas mais problemáticas quanto ao descarte correto dos resíduos 

são as localizadas na periferia da capital, em regiões como Itaqui-Bacanga, e Cidade 

Olímpica, mas tal realidade não exclui a existência de lixões a céu aberto em outros inúmeros 

bairros de São Luís. Desde 1995, todo o lixo coletado pela prefeitura lodovicense passou a 

ser direcionado ao Aterro Municipal da Ribeira, localizado no Distrito Industrial da cidade. 

O aterro era considerado do tipo controlado, por ser um estágio entre os lixões e os aterros 

sanitários, ou seja, funcionava como uma célula adjacente ao lixão, mas que recebia 

recobrimento de terra. Fazia certo controle de impacto ambiental, mas não representava uma 

forma ideal de destinação dos resíduos, uma vez que todo o chorume proveniente do lixo 

penetra solo abaixo. Segundo Gouveia (2012), a decomposição da matéria orgânica presente 

no lixo resulta na formação de um líquido de cor escura, o chorume, que pode contaminar o 

solo e as águas superficiais ou subterrâneas pela contaminação do lençol freático. 

 

 
Figura 03: Comparação entre aterros controlado e sanitário. 

 

Diferentemente do aterro controlado, um aterro sanitário é uma forma ambientalmente 

adequada para dispor os rejeitos sem permitir a contaminação do meio ambiente, pois são 

áreas que passam por um processo de preparação para receber os resíduos urbanos. Esses 

procedimentos são: impermeabilização e nivelamento do terreno, instalação de sistema de 

drenagem para captação do chorume, impedindo que o mesmo atinja os mananciais 
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subterrâneos. Outro grande problema encontrado no Aterro da Ribeira era sua proximidade 

com o Aeroporto Marechal Cunha Machado, que com apenas 6 km de distância, apresentava 

um grande risco para a aviação local, já que a elevada presença de urubus na região poderiam 

ocasionar choques com aeronaves e possíveis acidentes. 

 
Figura 04: Mapa representando distância entre aterro e aeroporto. 

 

Por conta desses agravantes e da necessidade de cumprimento da Lei 12.305/2010, o Aterro 

da Ribeira foi oficialmente fechado em 25 de julho de 2015 e os resíduos de coleta do 

município transferidos para o Aterro Sanitário da Titara na cidade de Rosário, a 60 km da 

capital, com condições mais adequadas para receber o lixo diário produzido em São Luís. 

Conclui-se que a criação do novo aterro foi um passo importante rumo aos ideais de 

desenvolvimento sustentável listados pelo PNRS. No entanto, muitas outras iniciativas ainda 

devem ser tomadas por parte do município e da população para atingir índices mais 

satisfatórios quando ao despejo dos resíduos na cidade, práticas de reciclagem e educação e 

conscientização ambiental. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos; aterro sanitário; reciclagem. 
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IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA VIA EXPRESSA SOBRE A COMUNIDADE 

VINHAIS VELHO. 

 

Orientanda: Aerica Souza MALHEIROS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Profª. Drª. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida em bolsa de iniciação cientifica no período de 2014 e 

2015, por meio da Universidade Estadual do Maranhão, deste então é construída e avaliada 

com respectivos objetivos dentro da temática a ser discutida analisando dessa forma os 

conflitos socióambientais na cidade de São Luís, como visualização empírica a Comunidade 

Vinhais Velho que sofreu impactos em decorrência da implantação da Via-Expressa e 

reestrutura formas e estratégias para conviver com esses danos causados pela via que tem 

como finalidade o tráfego de alta velocidade e a redução de engarrafamentos na cidade de 

São Luís. No entanto a Comunidade Vinhais Velho apresenta aspectos tradicionais e 

históricos, segundo fontes bibliográficas e com os depoimentos dos próprios moradores, foi 

por meio desse local que houve o inicio do processo de colonização em São Luís, ocorreram 

os primeiros conflitos com os povos indígenas Tubinambás, na qual sofreram o predomínio 

de disputas devido à dominação europeia, até mesmo ao respectivo nome da região, 

inicialmente conhecida como Aldeia Eussauap. Foi concretizado o nome vinhais velho por 

meio da dominação portuguesa. A partir dos dados levantados foi possível uma 

caracterização do local por meio do trabalho em campo, entrevista semiestruturada com os 

moradores, leitura bibliográfica de autores selecionados, intensificando o olhar crítico sobre 

a problemática analisada. O foco da pesquisa está orientado por meio da metodologia 

seguindo a identificação dos conflitos sociais existentes, através dos instrumentos de 

levantamento de dados e informações com ênfase no registro fotográfico, observação do 

espaço urbano e as relações sociais que se reestruturam. O crescimento da cidade de São 

Luís alimenta nos setores a necessidade de urbanização. De certa forma, analisar o conflito 

socioambiental nas cidades reproduz na observação uma nova forma de viver do ambiente 

urbano e constrói uma rivalidade entre agentes e planejamentos estabelecidos por órgãos 

públicos. Na medida em que a cidade cresce, a valorização e apropriação do espaço urbano 

se intensificam, dessa forma, demarca medidas que restringem o espaço e exclui pessoas de 

classes inferiores a residir em outros locais, estes se deslocam para ocupações próximas e 

intensificam a violência urbana na comunidade e outros pontos próximos, tudo isso em prol 

da urbanização dos centros e da logica da produção (LIMA,2008). Considerando as 

diferentes formas que a sociedade se reproduz no espaço, o objetivo da pesquisa é visualizar 

os conflitos soció-espaciais existente na comunidade, e de certa forma, identificar a origem 

desses pontos no âmbito empírico na sociedade, desse modo, a partir desses aspectos relatar 

a observação da comunidade e refletir as questões sociais e a situação soció-espacial. A 

pesquisa em si contém também uma leitura de fontes secundárias usadas durante o 

andamento da pesquisa e sistematização dos dados levantados junto com a leitura 

bibliográfica. Os resultados até então levantados, apontaram para uma atuação contraditória 

do Estado através de políticas públicas no âmbito da apropriação do espaço e a seu discurso 

de planejamento urbano, no entanto relaciona a articulação de projetos que geram conflitos, 

delimitando políticas e estruturas que reproduzem na cidade desigualdades. A apropriação 

do espaço retorna ao objetivo do poder publico o Estado como autor dos impactos e conflitos 

que a comunidade sofreu e sofre para garantir devidos planejamentos urbanos que configura 

a necessidade de mobilidade urbana que, no entanto, satisfaz apenas uma minoria que vive 
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fora da comunidade e de proximidades. E de certa forma não centraliza a garantia de 

sustentabilidade ao espaço urbano, já que o poder público concentra índices elevados de falta 

de estrutura necessária para essas localidades ao seu espaço e a cidade, sustenta o lugar com 

conflitos em decorrência desses mesmos planejamentos, favorecendo outros espaços e 

regiões e aquecendo a região com novas visualizações e apropriações. A retirada dos 

moradores reflete aos residentes mais antigos um receio de isolamento por parte das 

autoridades e com isso uma série de insatisfações. Estes mesmos indivíduos retirados são os 

primeiros moradores da região. Seu Talma, por exemplo, dono de um bar, relatou que 18 

casas foram retiradas, inclusive a de seus familiares, por meio de seu relato a via não trouxe 

melhorias para a comunidade e sim vários fatores negativos, um dos citados são falta de 

segurança no trânsito os carros passam em alta velocidade e não existe nenhum instrumento 

para controlar esses excessos. A insatisfação pela expropriação de um espaço, que antes era 

habitado por indivíduos e ricas memórias, retirados perdem a valorização em meio à 

desordem de planejamentos que não compreendem a visualização necessária ao local. A 

configuração do planejamento urbano na comunidade vinhais velho tem como ênfase inserir 

novos fluxos no intuito de intensificar a expansão urbana esse aspecto modifica o espaço 

geográfico. A partir da configuração do eixo da Via Expressa são reproduzidos conflitos 

socioambientais, assim sendo, por meio da sustentação do modelo urbano, o poder público 

ausenta a analise da produção da cidade como lugar. Inclusive árvores foram desmatadas e 

trouxe com isso o desequilíbrio da natureza naquele ponto, modificando a estrutura e 

consequentemente o local apresentando com isso impactos ambientais, atingindo áreas de 

reserva e mangues com a extensão da via. Os conflitos pelo uso e apropriação do solo têm 

envolvido agentes sociais com visões divergentes sobre o espaço. O valor simbólico que a 

igreja, o porto e o cemitério reflete na memória dos “filhos do vinhais velho” não tem preço 

ou valor calculável no quesito de retirada. A população residente tem uma construção 

histórica e social na região, com ênfase em laços familiares que foram observados, onde 

pessoas do mesmo vínculo familiar fazem questão de morar no mesmo local, a separação é 

vista como uma desapropriação da memoria construída ao longo de anos e que se perde em 

favor do progresso. Assim, a mobilização da comunidade nos relatos de impactos manifesta 

o contexto de vulnerabilidade social na qual está inserida. A necessidade do urbanismo 

estabelece planejamento em favor de uma nova realidade nas cidades (LEFEBVRE, 2001). 

O planejamento das cidades intensifica a reestrutura do espaço e demostra como a 

necessidade de urbanização em pequenos espaços distantes, afeta formas de reprodução do 

espaço urbano, que não se enquadram nos projetos do poder público, como é o caso da 

Comunidade Vinhais. Velho. Na localidade são visualizados novos empreendimentos, em 

favor da reprodução de uma nova realidade, até mesmo a falta de mobilidade urbana na 

comunidade vinhais velho vem intensificando conflitos e exclusão no processo de 

urbanização da cidade. Com isso foi possível por meio das entrevistas o desconforto que os 

moradores vivem, a partir da expansão do local de ocupações ilegais, intensificando a 

violência em uma comunidade que até então antes da implantação da rodovia era pacata. 

Com essa analise dos impactos que a comunidade e o entorno sofreu devido ao planejamento 

governamental, houve mudanças na rotina dos indivíduos afetados de todas as formas, assim 

como a modificação do espaço e a reestrutura das relações sociais devido à expansão dos 

centros urbanos surge nas cidades grandes aglomerados urbanos que incidam conflitos e 

lutas pela apropriação do espaço. 
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Fotos: Grupo de pesquisa Cidade, Território e Meio Ambiente - CITEMA, abril de 2015. 

               Figura 1: Via expressa                              Figura 2: Igreja São João Batista 

 

Palavras-chave: Conflitos Socióespaciais; Cidade; Meio Ambiente. 
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MERCADO DE TRABALHO PARA MULHERES NO BRASIL: UMA 

ABORDAGEM HISTÓRICA DO SÉCULO XXI. 
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Colaboradores: Joallysson Desterro Bayma – Graduando em Ciências Sociais/ UEMA 

 

No Brasil, na década de 1990 a adoção das políticas de emprego que flexibilizaram as normas 

de contratação foi difundida como ferramenta fundamental para a saída da crise vivenciada 

no país. Em parte, este é o mesmo cenário que vivenciamos atualmente no Brasil e no mundo, 

isto é, uma nova onda de desregulamentação do mercado de trabalho em contexto de crise 

econômica de amplitude mundial. É interessante destacar que a defesa e busca contínua da 

flexibilização das relações contratuais do trabalho omite diversas implicações para o 

conjunto dos trabalhadores tais como: a uma instabilidade e insegurança do trabalhador com 

relação à venda de sua força de trabalho. A flexibilização, foi defendida por diversos 

governantes como uma estratégia de redução dos índices de desemprego, o que pode 

significar a produção de condições socioeconômicas negativas que repercutem na saúde e 

na segurança do conjunto dos trabalhadores e, em particular, das trabalhadoras. Dessa forma 

o contexto nacional das políticas de emprego passou por muitas transformações nas últimas 

décadas. Através de coletas de dados e pesquisas se constata como isso afetou a estabilidade 

nos postos e os rendimentos no trabalho, ocasionando ruptura no tempo de contratação. A 

pesquisa busca contextualizar e analisar a evolução do trabalho feminino, a partir de sua 

maior inserção no mercado após a adoção de uma série de políticas públicas de emprego que 

desregulamentaram o mercado de trabalho. Com objetivo de compreender e localizar a 

evolução do trabalho feminino no Brasil ao longo do século XXI, avaliando como as 

políticas de emprego brasileiras contemporâneas repercutiram no mundo de trabalho 

feminino através da elaboração de um panorama do mercado de trabalho, destacando as 

reformas trabalhistas, via desregulamentação do trabalho, sobre o emprego feminino. A 

referida metodologia centra-se na coleta, análise e reflexão de dados socioeconômicos que 

se apresentam para o cenário nacional entre 2006 e 2014 sobre a inserção das mulheres no 

mundo do trabalho ao longo do século XXI. Através das tabelas podemos notar como os 

dados traduzem a situação econômica brasileira e a mulher inserida nesse contexto. Os 

quadros iram mostrar oscilações que ocorreram entre os anos citados nas tabelas, os anos 

referidos na pesquisa foram classificados em três períodos, o primeiro de estabilidade 

econômica, o segundo deuma ascensão na economia e o terceiro um período de recessão. O 

atual período que estamos vivendo é o terceiro, uma recessão econômica, que começou no 

segundo semestre de 2013 e perdura até 2015. Onde a taxa de ocupação e formalidade 

apresenta decréscimo e as taxas de desocupação, rotatividade e informalidade tem uma 

evolução negativa significante, refletindo o cenário atual de crise. Nesse período se eleva a 

desvalorização do trabalhador, pois o mesmo sofre ainda mais com as flexibilizações e com 

o aumento da terceirização, fazendo com que os trabalhadores, e em particular as 

trabalhadoras estejam em condições precárias de trabalho e pagamentos. 
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Tabela1: Taxa de OCUPAÇÃO das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo. 

Ano 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Homem 93,7 94,1 95,0 94,0 95,3 95,5 95,1 * * 

Mulher 89,1 89,4 90,5 89,2 91,0 91,9 91,6 * * 

TOTAL 91,7 92,0 93,1 91,9 93,4 93,9 93,6 91,9¹ 53,2² 52,0³ 

*dados não encontrados 

¹ dado referente ao quarto trimestre de 2013 (14 anos) 

² dado referente as pessoas com 14 anos de idade ou mais em percentual (%) 

³dado referente as pessoas com 14 anos de idade ou mais em percentual (%) 

Fonte: IBGE/PNAD/MF 

Elaboração: IPEA/DISOC 

 

Tabela 2: Taxa de FORMALIDADE no Brasil em (%) 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 

Brasil (%) 

 

34,3 35,7 49,4¹ 54,3 53,63² 56,0 56,9 76,1 77,7 63,0³ 

¹ segundo (BERG; RIBEIRO, 2010) 

² segundo RAIS, 2010. 

³ dado referente ao 1º trimestre de 2015 

Fonte: Elaboração Própria com dados PNAD e dados RAIS,2010. 

 

Tabela 3: Taxa de desocupação das pessoas de 16 anos ou mais de idade, por sexo. 

Ano 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Homem 6,3 5,9 5,0 6,0 4,7 4,5 4,9 * * 

Mulher 10,9 10,6 9,4 10,8 9,0 8,1 8,4 * * 

TOTAL 8,3 8,0 6,9 8,1 6,6 6,1 6,4 6,5 8,3 

*dados não encontrados 

Fonte: IBGE/PNAD 

Elaboração: IPEA/DISOC 

 

Tabela 4: Taxa de informalidade no Brasil em (%) 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

2015 

Brasil (%) 

 

40,7 39,1 38,1 37,4 * 37,0¹ 34,0 33,0 32,2¹ 34,1³ 

*PNAD não foi realizado 

¹média anual da pesquisa feita na região norte 

²índice do mês de janeiro de 2014.  

³ dado referente ao 1ª trimestre de 2015 

Fonte: Elaboração Própria com dados da PNAD e dados do IPEA 

 

A participação feminina tem aumentado no mercado de trabalho desde começo da década 

de 2000. Porém no contexto da flexibilização a mulher está inserida no mercadoem grande 

parte, no trabalho doméstico e no trabalho informal, ou seja, a mulher ganhou maior 

espaço no mercado, mas esses trabalhos não são valorizados, reconhecidos e bem 

remunerados. Pelo contrário, em maioria são mal remunerados e com alta instabilidade, 
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aspectos que contribuem para que permaneça uma desigualdade entre os sexos no mercado 

de trabalho, fortalecendo a divisão sexual do trabalho, ou seja, a segregação e a hierarquia 

entre trabalhos ditos femininos e masculinos. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas de Emprego. Força de trabalho Feminina. Mercado de 

trabalho. 
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DIAGNOSTICO DO MICROEMPREENDEDOR DO COHATRAC II EM SÃO LUÍS 

(MA). 

 

Orientando: Elyelthon Silva ÁLVARES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Bacharel em Administração, CCSA/UEMA. 

 

Orientador: Irlane Regina Moraes NOVAES. 

Profª Drª. do Departamento de Estudos de Administração, CCSA/UEMA. 

 

O papel do empreendedorismo no desenvolvimento econômico envolve mais do que apenas 

o aumento da produção e renda per capita, envolve iniciar e construir mudanças na estrutura 

do negócio e da sociedade. A mudança é acompanhada pelo crescimento e maior produção, 

permitindo a divisão de riquezas pelos participantes. Segundo Schumpeter (1950 apud 

DORNELAS, 2001), empreendedorismo é criar riqueza através de novos produtos, novos 

métodos de produção, novos mercados, novas formas de organização. Corrobora  

Sauerbronn (2012, p. 20) dizendo que o empreendedorismo pode ser visto como um processo 

que cria valor individual, organizacional e social. No Brasil a introdução da temática do 

empreendedorismo esta fortemente ligada à questão empresarial, graças a entidades como o 

SEBRAE e Softex. Com um empreendedorismo organizacional o Brasil adotou 

classificações empresariais, uma destas são as chamadas MPEs (Micro e Pequenas 

Empresas). Nos últimos anos as empresas consideradas micros e pequenas ganharam certo 

destaque nos na economia. Dados de 2011 do SEBRAE mostram que são mais de 8,9 

milhões de pequenos negócios responsáveis por 27% do PIB, 52% dos empregos com 

carteira assinada e 40% dos salários pagos. Para atender parte significativa deste grupo de 

pequenos empreendedores, foi aprovada a Lei Complementar nº 123/2006, porém em 2008, 

uma nova modalidade de empreendedor foi incluída o Microempreendedor individual (MEI) 

que de acordo com as alterações feitas, a receita bruta anual (de janeiro a dezembro) do MEI 

não poderá ultrapassar R$ 60.000,00. No Maranhão, os pequenos empreendedores também 

ganham destaque, em São Luís percebe-se a intensidade deste tipo de pequeno 

empreendedorismo no cotidiano da cidade, em especial nos seus bairros mais autônomos. 

Este estudo objetivou fazer um diagnóstico do microempreendedor do bairro do Cohatrac II 

em São Luís (Ma). O conjunto do Cohatrac II constitui-se como um importante centro 

comercial, uma vez que este é contornado por quatro grandes avenidas que geram um enorme 

fluxo de veículos e pedestres, que tornam o bairro um potencial mercado para empresas. 

Dentro do conjunto o comercio pujante na sua maioria encontra-se distribuído em pequenos 

estabelecimentos que atendem as demandas locais do bairro e regiões circunvizinhas. 

Conhecer as características dos empreendedores e seus negócios. Para realização deste, os 

procedimentos metodológicos utilizados foi a pesquisa bibliografia, documental, campo e 

um estudo de caso. Com caráter objetivo exploratório, expos as características dos 

empreendedores e seus negócios. A coleta de dados “in loco” foi realizada nos dias 22, 23 e 

24 de outubro nos turnos matutino e vespertino, onde foram levantados dados gerais e dados 

ligados ao empreendimento dos comerciantes do bairro Cohatrac II. Após a análise e 

interpretação dos dados constatou-se que em relação à faixa salarial os empreendedores que 

afirmaram ter renda entre 1-2 e 3-4 e 3 e 4 salários representam uma fatia de mais de 80% 

das afirmativas. Em relação ao tipo, nota-se uma forte tendência ao chamado comércio de 

bens, ou seja, aquelas que oferecem produtos do tipo tangível, representando uma enorme 

gama de estabelecimentos na maioria constituídos desde as origens do bairro, Contido dentro 

dos tipos de negócio, Figura 1, Nota-se que os chamados segmentos vestuário/calcados 

representam uma fatia significativa do mercado do bairro. 
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Figura 2- Mapeamento dos tipos e segmentos dos microemprendedores do Cohatrac II. 

 

Quase todos os comerciantes do bairro iniciaram seus negócios com capital próprio. Sobre 

receberem ou não algum tipo de orientação para a abertura de seu negócio, mais de 70% 

foram categóricos ao afirmar que sim. Sobre o tempo de atividade das empresas, as novas 

empresas, ou seja, as com menos de um ano onde o risco de mortalidade é considerado alto, 

somam-se em torno de 15% do mercado do bairro. Em contrapartida as empresas com mais 

de dez anos somam quase 40%. Sobre possuírem ou não outra fonte de renda, além da gerada 

com seus negócios, mais de 60% não responderam a pergunta. Quando perguntados sobre o 

faturamento anual da empresa, quase 70% não desejaram informar. Sobre terem 

acompanhamento de algum profissional para nortear as ações financeiras e contábeis da 

empresa, mais da metade dos comerciantes afirmou receber este tipo de ajuda, este item que 

represta 55% dos 247 estabelecimentos. Em relação a possuírem ou não algum tipo de 

sistema informatizado para auxiliar nas suas atividades comerciais, observa-se uma 

disparidade de 20% entre os que declararam possuir e os que não possuem. Sobre terem 

alguma experiência no ramo que escolheram antes de abrir seus negócios, mais de 70% 

afirmaram que sim. No quesito de motivo do inicio na carreira empresarial, Figura 2, 

observa-se que a independência financeira e a vontade de ter um negócio próprio em 

conjunto retratam a realidade do comercio no bairro. 

 

 
Figura 2: Motivos de abertura do negocio próprio e o registro formal das empresas do 

Cohatrac II 

 

Sobre o registro de sua empresa em órgãos competentes, os que responderam Não ainda 

foram indagados se desejam formaliza-las, sendo que quase 70% alegaram que Sim. Dentro 

dos que declararam ter suas empresas registradas, perguntou-se qual a categoria que estas 

estavam registradas, os que registraram seus negócios como microempresa e 

microempeendedor individual representam quase toda a totalidade do comercio do bairro, o 

que torna o bairro uma referencia nesta categoria empresarial. Metade dos estabelecimentos 
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possuem até 1 (40%), e entre 1 e 3 (30%) funcionários, fato que pode ser explicado devido 

a maior parte dos estabelecimentos, os registrados, serem classificados como Microempresa 

e MEI. Sobre o registro destes, dentro das legislações trabalhistas vigentes, quase 90% 

afirmaram que sim. Sobre a divulgação da empresa, constatou-se que mais de 15% ainda 

não possuem um vinculo com os meios de comunicação, no demais, entre os que declararam 

divulgar, as redes sociais foram as mais utilizadas. Ao final do estudo evidenciamos uma 

simples, porém complexa, realidade dos empreendedores, suas características pessoais e 

empresariais e suas relações dentro do contexto socioeconômico e espacial do bairro do 

Cohatrac II, e como estas influenciam o modo de e a economia do bairro sua vizinhança. 

 

Palavras-chave: Empreendedores. Características. Cohatrac II. 
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A política econômica que se configurou no Brasil a partir da década de 60 foi baseada em 

um discurso hegemônico que sustentou o crescimento industrial e a modernização do país 

como sendo primordial para se alcançar o “desenvolvimento”. Nesse sentido, o pacote de 

ações econômicas idealizado sobretudo no contexto ditatorial, foi construído a partir de uma 

concepção hegemônica de desenvolvimento que se converteu no incentivo aos grandes 

projetos que carregavam a proposta de alavancar o cenário econômico nacional, sobretudo 

com o desbravamento da região Amazônica que era “considerada” pouco explorada, com 

isso, evidencia-se o Estado do Maranhão como palco de intensas intervenções embasadas 

em um ideal modernizador. O Maranhão nesse contexto passou a ser gestado a partir de uma 

concepção modernizadora, passando a instrumentalizar políticas de incentivo a exploração 

das terras devolutas Almeida e Barbosa (2013). Dessa forma, assimilar essas extensões ao 

modelo de propriedade configurado na sociedade capitalista seria a tarefa mais viável para 

se alcançar a tão esperada modernização (Asselin, 2009). A partir desse contexto, vários 

empreendimentos vieram para o Maranhão, principalmente sob influência do Programa 

Grande Carajás, como por exemplo, os portos localizados na capital maranhense bem como 

a introdução do florestamento do eucalipto na região sudoeste do Estado que se estende até 

os dias atuais Sant'ana Júnior (2009). Desse modo, a presente pesquisa desenvolve-se no 

município de Imperatriz que está localizado na região sudoeste do estado do Maranhão, 

tendo como área de estudo específico povoados/comunidades impactadas pela atuação dos 

grandes projetos desenvolvimentistas. Nesse sentido, expõe-se que a área de pesquisa 

específica corresponde aos povoados/comunidades “Nova” Bacaba, Esperantina I, 

Esperantina II e São José da Matança (MAPA 1), neles, estamos executando um estudo que 

busca identificar os efeitos ocasionados pela implantação da a empresa Suzano Papel e 

Celulose, que utiliza o monocultivo do eucalipto para a obtenção de matéria prima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Campo de pesquisa. Dados coletados em trabalho de campo, Imperatriz, 2015. 
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A pesquisa tem como objetivos gerais analisar os impactos causados às 

comunidades/povoados pela implantação de projetos desenvolvimentistas no município de 

Imperatriz – Maranhão, como objetivos específicos busca-se identificar através da 

perspectiva das comunidades/povoados os impactos causados pela instalação da empresa 

Suzano Papel e Celulose no município de Imperatriz - MA; Descrever como se configura a 

imposição de um discurso desenvolvimentista pelo empreendimento implantado em 

Imperatriz e evidenciar de que forma os saberes dessas comunidades são acionados como 

forma de resistência. Para a realização da pesquisa, buscou-se inicialmente o levantamento 

de fontes bibliográficas pertinente à temática proposta como também fez-se o levantamento 

bibliográfico dos principais teóricos (Bourdieu (1998), Bachelard (1996), Berreman (1975) 

e Geertz (1989)) referente à fundamentação dos métodos da pesquisa científica no âmbito 

das ciências sociais. Destaca-se a leitura de artigos, livros, do Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA contratado pela Suzano Papel e Celulose - SPC e da participação de 

discussões provenientes do Grupo de Estudos Socioeconômicos da Amazônia – GESEA. 

Realizou-se ainda, trabalho de campo nos quatros Povoados/comunidades (Esperantina I e 

II, Nova Bacaba e São José da Matança) que estão localizados no entorno do projeto 

“Grandis” no município de Imperatriz, onde tem-se como suporte a elaboração e aplicação 

de entrevistas com os agentes sociais. Evidencia-se que a inserção no campo de pesquisa se 

deu a partir de duas frentes, expõe-se a primeira por via acadêmica, onde por meio de 

professores pesquisadores ligados ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – 

PNCSA, teve-se contato com lideranças dos povoados que participavam de eventos ligados 

ao projeto anteriormente referido. A segunda frente se refere a frente representada pelos 

Movimentos Sociais, pois por meio do contato com eles, o trabalho de campo foi delineando-

se, uma vez que a rede de relações construída na pesquisa, foi proporcionada pelo contato 

com os movimentos. Ressalta-se que para a apresentação do Seminário de Iniciação 

Científica – SEMIC 2015, esta apresentação irá expor os resultados obtidos por meio da 

sistematização dos dados referentes à comunidade “Nova” Bacaba (Figura 2).  

 

Figura 2 – Comunidade “Nova” Bacaba 

 

Expõe-se como resultados, as intervenções que passaram a ser delineadas na dinâmica 

terrotorial a Comunidade Bacaba, uma vez que em decorrência da implantação da unidade 

industrial da empresa Suzano, a comunidade Bacaba, existente há mais de cinquenta anos 

às margens da Estrada do Arroz, foi deslocado sob a alegação da estreita distância entre a 

comunidade e as instalações da empresa. Com isso, aponta-se que no âmbito do processo de 

implantação da unidade industrial, a partir de 2010, a empresa passou a delinear diversas 

ações visando a realocação da comunidade, principalmente através de reuniões com 
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lideranças e moradores que tinham como objetivo principal, a aceitação dos moradores em 

sair daquele local sob a alegação de que os impactos naquela localidade seriam bastante 

agressivos. Durante as reuniões promovidas com os moradores da comunidade, algumas 

pessoas apresentaram resistência ao saber da proposta apresentada pela empresa, mas em 

decorrência de uma série de “diálogos” proferidos por representantes da Suzano, os 

moradores acabaram aceitando, sobretudo pelo fato de que todos que ali moravam estavam 

sob a condição de posseiros. Diante dessa situação, o processo de deslocamento foi realizado 

no ano de 2013 para às proximidades do Povoado São José da Matança, o acesso se dá por 

uma estrada vicinal à Estrada do Arroz. Evidencia-se que durante a realocação, os moradores 

da comunidade Bacaba exigiram que o nome Bacaba fosse mantido, uma vez que o nome da 

comunidade representa uma grande simbologia para os moradores, sobretudo aos mais 

idosos. Com isso, expõe-se que as residências da nova Bacaba foram entregues pela Suzano 

no dia 15 de julho de 2013, onde as 21 famílias receberam as suas respectivas residências.  

Identificou-se ainda que o deslocamento não isentou a comunidade dos efeitos da 

implantação e funcionamento da empresa. Inicialmente a dinâmica social e econômica 

passou a ser gestada pelo cenário evidenciado no âmbito da construção da fábrica, onde o 

movimento “emprego – desemprego” passou a ser intensificado. Concomitante ao histórico 

processo de concentração de terras na região, a empresa acentuou o cenário em desfavor do 

agro extrativismo, montando assim, um contexto marcado por incertezas. Expõe-se ainda 

que o dia-a-dia dos moradores da comunidade sofre outras intervenções em decorrência do 

funcionamento da empresa, que vai desde a poluição do ar ao perigo em trafegar na Estrada 

do Arroz. Observou-se que o modelo de desenvolvimento sobre o qual este empreendimento 

está estruturado, se mostra como incompatível com a dinâmica social, econômica e territorial 

dos povoados/comunidades aqui apresentadas, pois mesmo com a dinamicidade histórica 

existente no campo, a lógica de acumulação de capital carregada pelo agronegócio não se 

mostra em consonância com as práticas locais. Identificou-se que com a omissão do poder 

público em alguns setores estruturantes, as ações feitas pela empresa nos povoados tentam 

neutralizar os efeitos que o seu funcionamento está causando, contudo, não vale aqui 

generalizar esta reflexão, pois existem agentes sociais empenhado em organizações 

enfrentando as estratégias empresariais. Atribuo ao fato de ainda não haver dentro dos 

povoados um consenso mais elaborado acerca dos impactos gerados pela instalação do 

empreendimento à prematuridade da empresa, visto que essa vai ser uma nova realidade que 

os povoados irão estar inseridos num campo de disputa. No que se refere ao modo como os 

povoados se organizam para o enfrentamento dos impactos mais visíveis, as associações 

ainda se constituem uma ferramenta de fundamental importância para a concentração das 

reivindicações dos moradores como também para o repasse dessas reivindicações. Além das 

associações, observa-se o Fórum de Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento das 

Comunidades da Estrada do Arroz e o Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu como 

elementos estruturantes para o enfrentamento das estratégias formuladas pela Suzano.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, Grandes Projetos, Impactos. 

 

REFERÊNCIAS 

Almeida, Desni Lopes. BARBOSA, Zulene Muniz. A rota dos grandes projetos no 

maranhão: a dinâmica entre o local, o regional e o transnacional. Anais do V Simpósio 

Internacional Lutas Sociais na América Latina. 2013.Acesso em: 27/06/2015. 

ASSELIN, Victor. Grilagem: corrupção e Violência em terras do Carajás. Editora Ética: 

Imperatriz, 2009. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

845 

 

SANT'ANA JÚNIOR, H. A. Conflitos socioambientais no Maranhão e sua relação com 

grandes projetos de desenvolvimento. In: IV Jornada Internacional de Políticas Públicas - 

neoliberalismo e lutas sociais: perspectivas para as políticas públicas. São Luís - MA: 

Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFMA, 2009. v. 1. p. 1-9.  

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

846 

 

TENSÃO, CONFLITOS E VIOLÊNCIA NO ESPAÇO AGRÁRIO MARANHENSE: 

IMPACTOS DAS IDEOLOGIAS DESENVOLVIMENTISTAS EM ÁREAS DE 

ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA. 

 

Orientanda: Géssica Cristina Cunha da SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado – CCSA/UEMA. 

 

Orientador: José Domingos Cantanhede SILVA. 

Prof. Me. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

A incidência dos assentamentos rurais no cenário da questão agrária, tem chamado atenção 

desde a década de 80. Sergio Leite (2009) sublinha a importância dos sujeitos diretos, 

compositores desses assentamentos, os trabalhadores rurais, que utilizam de movimentos e 

organizações para garantirem apoio necessário às lutas pela constituição de projetos de 

Reforma Agrária. A grande quantidade de assentamentos, o volume de famílias assentadas 

e a soma de hectares de terra implicam numa quantidade cada vez maior de recursos 

financeiros destinados a essas áreas. Constituídos os assentamentos e determinados os 

padrões de organização que o Estado impõe, inicia-se internamente e externamente novas 

formas de diferenciações e/ou ações de resistência e enfrentamento que ocorrem em diversos 

contextos. Pode-se afirmar que estes conflitos acontecem entre classes sociais, entre os 

próprios trabalhadores e até com os agentes do próprio Estado. Denominamos conflitos em 

áreas de assentamento as ações de enfrentamento e resistência, tendo como objeto de disputa 

a unidade territorial denominada assentamento, seja pelo uso, posse, propriedade da terra, 

acesso aos recursos naturais. Inclui-se ainda a disputa pelo controle de recursos das políticas 

públicas designadas para os assentamentos. Os dados coligidos durante a pesquisa nos 

permitiu identificar três tipos de conflitos nos assentamentos de Reforma Agrária: Conflitos 

com agentes externos derivados de relações sociais que envolvem disputas entre assentados 

e agentes não beneficiários da política pública de Reforma Agrária. Estão vinculados aos 

problemas instaurados com empresas que se instalam próximos aos assentamentos, ex-

proprietários de terras, reapropriação a base de ameaças de morte por supostos proprietários, 

cercamento de áreas assentadas por indivíduos de fora do assentamento, ameaça e violência de 

terceiros para forçar a venda de lotes, invasões por não beneficiários de Reforma e grilagem de 

terras. A conflitualidade entre agentes externos e assentados, de acordo com os dados 

coligidos, atinge cerca de 4.124 famílias, em 25 assentamentos, situados em 21 Municípios. 

Os Conflitos Internos aparece na dinâmica das relações sociais entre os considerados de dentro 

do assentamento, os/as relacionados (as) nos cadastros do órgão fundiário oficial e reconhecidos 

internamente como tal. Os dados sistematizados pela pesquisa nos permitiu registrar 11 

assentamentos com a existência de conflitos internos, em oito municípios e 3.117 famílias 

envolvidas. As principais causas de conflitos internos são a venda ou aluguel ilegais de lotes para 

não beneficiários da Reforma Agrária, venda ilegal de madeira e controle político de organização 

associativa; e os Conflitos entre assentamentos, nos quais, os assentados travam lutas pela 

demarcação dos perímetros de seus imóveis, questionam o tamanho de um ou de outro e disputam 

a utilização de recursos naturais, a saber: desmatamento para o uso da madeira, rios e/ou lagos 

que separam os respectivos terrenos. Dentre os 39 assentamentos assistidos pela FETAEMA nos 

quais se registra situações de conflitos, 63% se enquadram na categoria de conflitos com agentes 

externos, 29% se classificam no âmbito dos conflitos internos e 8% nos conflitos entre 

assentamentos. Através dessa pesquisa, nota-se que os trabalhadores rurais se manifestam de 

maneiras diferentes, com vontade política própria e se rebelam de diversas formas contra 

seus opressores, organizando movimentos sociais e participando de sindicatos, resistindo a 

vários tipos de violência. Na maioria das vezes, os conflitos voltam-se para os trabalhadores 
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como formas de violência sejam elas assassinatos, tentativas de assassinatos, ameaças de 

morte e prisões, o que significa adentrar um universo conflituoso e, muitas vezes, de cunho 

político. Pode-se afirmar, que o uso da violência no campo é uma forma de constrangimento 

e destruição física ou moral, exercido sobre os trabalhadores rurais.As formas de violência 

no campo são heterogêneas, como mostra Tavares dos Santos (2000) ao utilizar tipologias 

de violência para exemplicar os horrores no campo, como a violência física, a política e um 

tipo de violência que seria específica de regiões de colonizações em novas terras, a chamada 

violência programada, no qual, as populações dessas regiões de colonização, quando se 

referem aos programas e políticas públicas de Reforma, sentem-se abandonos pelos órgãos 

governamentais. Os dados apresentados neste projeto refletem a resistência do campesinato 

diante do abuso de poder do Estado, de imposições de fazendeiros e empresas que usam da 

violência para uma tentativa de reestabelicimento de “poder e ordem”. No entanto, 

reconhecemos que é preciso apronfundar discussões e pesquisas dessas ações no espaço 

agrário maranhense, a fim de compreender os processos sociais, políticos e econômicos 

incorporados aos conflitos. Sendo assim, analisar os processos de contrução que envolvem 

essas ações de conflito são, sem dúvida, um instrumento para se compreender o passado e 

construir um presente a cerca da questão agrária no Maranhão e a realidade dos atores sociais 

participantes da ação. 

 

Palavras-chave: conflitos agrários, assentamento, desenvolvimento. 
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A ideia de patrimônio apresenta uma trajetória longa desde o seu surgimento até sua 

institucionalização no Brasil. O termo patrimônio foi cunhado no final do século XVIII com 

a formação dos Estados Nacionais nesse contexto expressa a noção de herança nacional, de 

acordo com Choay (2001) a palavra patrimônio em sua origem apresenta-se ligada às 

estruturas familiares, econômicas e jurídicas de uma determinada sociedade. No entanto, a 

noção sobre a categoria patrimônio ao longo do tempo sofre modificações, expressões como 

patrimônio histórico artístico representa uma noção utilizada na década de 1930 no Brasil, 

onde o Estado decidia o que tinha ou não de ser preservado, com o objetivo de construir a 

identidade da nação brasileira bem como seu imaginário simbólico, o objetivo era legitimar 

a posse pelo Estado a bens culturais atrelados ao domínio do Estado em nome da sociedade 

na qual ele representa.“A ideia de se constituir um patrimônio era de fundamental 

importância para a formalização da História nacional e legitimação do Estado brasileiro, 

em um projeto de homogeneização da cultura brasileira”. (NORONHA, 2006).De acordo 

com DUAILIBE (2011), essa ideia de Patrimônio Histórico estaria diretamente atrelada à 

noção de passado fabricado, onde criava-se marcos de sacralidade no intuito de que 

elementos materiais em um dado momento histórico pudessem expressar um valor simbólico 

para a nação, essa exaltação do passado seria materializada na construção de monumentos 

históricos, esse ato nada desencadearia a “invenção da cultura ocidental” para atribuir a 

qualquer objeto o valor histórico. Somente na década de 70 houve uma redefinição na 

questão patrimonial, aconteceu uma vinculação da ação política desenvolvimentista a 

temática da preservação, alguns intelectuais tornaram-se mediadores entre os grupos sociais 

marginalizados até então pelo Estado, objetivando a transformação do sentido social da 

política federal de patrimônio democratizando e colocando a mesma a serviço da construção 

da cidadania e da pluralidade cultural.Na Constituição Brasileirao patrimônio está 

relacionado à ideia de se transmitir determinadas práticas e conhecimentos de geração em 

geração, portanto ele é constantemente criado e recriado devido às interações existentes entre 

os grupos sociais com a natureza e com a história gerando identidade e respeito pelas 

diversidades culturais.De acordo com Gonçalves (2009) a categoria Patrimônio Cultural foi 

adotado a partir do momento que houve uma reflexão sobre a função do patrimônio, bem 

como uma crítica aos termos patrimônio histórico e artístico, assim sendo, a categoria 

Patrimônio Cultural é mais abrangente, pois quando fala-se em Patrimônio Cultural inclui-

se o histórico e o artístico, a política patrimonial não ficou centrada apenas em objetos como 

por exemplo os monumentos, essa política passou a levar em consideração a relação entre 

sociedade e cultura, o que está em jogo é salvaguardar um bem cultural de natureza imaterial 

ou intangível possibilitando sua continuidade enquanto pluralidade cultural, logo o conceito 

de patrimônio cultural está diretamente ligada com a ideia de memória coletiva, pois este 

surgiu a partir de levantes dos movimentos sociais. O instrumento de coleta de dados adotado 

foi a observação direta e a entrevista semi-estruturada apoiadas nas pesquisas bibliográficas 

de autores que tratam desta temáticacom as quais foram coletados os dados sobre o campo, 

as entrevistas e observação aconteceram nas casas dos sujeitos selecionados (isto é, quando 
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autorizada), nas ruas, nas praças, nas igrejas, em instituições públicas. Os atores sociais desta 

pesquisa são os moradores do Centro Histórico de São Luís–MA.De acordo com DUAILIBE 

(2013), o patrimônio assume vários sentidos, vários contextos e também várias formas de 

expressar a memória social, pois os lugares narrados na memória são compartilhados seja 

pelos sujeitos que alí vivem ou na experiência daqueles que se utilizam desses elementos 

para a política de preservação. Morar ou ter morado em lugares com características históricas 

demonstram o modo como o valor é adensado nas lembranças. Neste sentido, a 

representatividade do que é morar no Centro Histórico difere de sujeito para sujeito, dentre 

as várias entrevistas que realizei alguns informantes relatam que gostam de morar no Centro 

Histórico devido à facilidade que este local permite aos moradores de terem acesso a bens e 

serviços, o que está em jogo são os laços afetivos com o espaço, mas também a praticidade 

como está claro no depoimento que segue abaixo de Gonçalo Batista de Sousa de 56 anos 

morador há 28 anos da Travessa da Lapa, Desterro.Ao ser questionado sobre qual motivo o 

leva a gostar de morar no Centro histórico, seu Gonçalo explica da seguinte forma“porque 

aqui no Centro a gente tá perto de tudo, aqui é mais calmo, em relação aos outros bairros eu 

acho o Centro muito calmo...na verdade eu sempre gostei do Centro da cidade, nas cidades 

onde eu estive por aí, eu sou de Brasília e como eu te disse eu vim pra cá faz 28 anos, eu me 

sinto bem aqui eu tô perto de tudo, tô perto do mercado, assim o Centro tá muito 

desorganizado tá precisando de algumas coisas, mas eu gosto”.Na fala de seu Gonçalo ele 

explicita uma identificação com o local, lá é o espaço  que ele construiu sua vida, que ele 

sempre trabalhou e portanto é um local onde ele criou um vínculo afetivo, por outro lado ele 

vê nesse espaço a praticidade de poder ter acesso a vários ambientes que são necessários ser 

acionados na vida diária como o mercado por exemplo. No entanto no discurso de seu 

Gonçalo perpassa a preocupação com a degradação do local, a falta de um olhar mais 

sensível pelo poder público talvez sejam o motivo que leva esse sujeito a dizer que o espaço 

é “desorganizado e está precisando de muitas coisas” o que demonstra a falta de 

comprometimento do poder público para com a comunidade. De acordo com o que foi 

observado o Cento Histórico de São Luís – MA é um espaço de memória na medida em que 

os sujeitos que moram nesse local possuem uma compreensão de mundo que está 

diretamente ligado com suas vivências neste espaço chamado Centro Histórico e explicitar 

como esse espaço é habitado é tentar entender a percepção a cerca do passado e do presente 

como este passado é transmitido de geração em geração daí a importância da memória 

coletiva que permite aqueles que se utilizam deste lugar rememorar traços da cidade através 

das lembranças que são evocadas que certamente são compartilhadas pelo grupo. 

 

Palavras-chave:Patrimônio. Centro Histórico. Memória coletiva. 
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FORMAÇÃO POLICIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DAS POLICIAIS 

(MULHERES) DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Keiliane de Jesus SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso de Ciências Sociais- CCSA  

 

Orientadora: Vera Lúcia Bezerra SANTOS  

Prof.ª Dr.ª do Departamento de CCSA/UEMA. 

 

A inserção da mulher no âmbito da Policia Militar foi um grande desafio, pois a mudanças 

no quadro efetivo desencadeou outras questões, sobretudo os atos discrinatorios, por a 

instituição não estar preparada para essas mudanças, pois a estrutura continuou a mesma, 

com os mesmos princípios arcaicos. Objetivou-se estudar as relações e gênero com base nas 

relações de poder vivenciadas pelas profissionais Militares do Maranhão. A luta traçada por 

essas mulheres resultou em um avanço nunca imaginado antes, que por sua vez continuam a 

surgir outras novas batalhas, diariamente as mulheres lidam com os preconceitos, com os 

descréditos acerca das suas funções realizadas, ainda mais em âmbito considerado masculino 

como é o caso da Policia Militar. O presente trabalho visa mostrar o senário das quais as 

mulheres policiais militares se encontram, os desafios enfrentados por elas, e como estas 

mulheres são vistas por seus companheiros de trabalho e por elas mesmas, caracterizando as 

especificidades da formação e qualidade das policiais oficiais militares do Maranhão. Trata-

se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, é um estudo social constituído na pesquisa 

exploratória, de observação dos fenômenos com o objetivo de esclarecimento sobre o tema, 

apesar da fluidez do assunto a ser investigado. Como diz Costa (1997, p.207), nas pesquisas 

das ciências sociais a sensibilidade do pesquisador que faz a diferença, ou seja, “ouve-se 

falar muito em olho treinado ou em aprender a ver, mas essa fraseologia pode ser enganosa 

se esconde o fato de que o que podemos aprender e a discriminar, e não a ver”. Tomando 

como referência os objetivos da pesquisa os procedimentos estão estruturados em 

levantamento bibliográfico do tema proposto pela pesquisa, além da sistematização da 

literatura relacionada à temática. A formação policial é um fator essencial para a ingressão 

na profissão. Existem duas formas de ingressar na Polícia Militar do Maranhão, a primeira 

é por meio de concurso público a nível médio, os candidatos entrarão como alunos do curso 

de Formação de Soldados (CFSD), e a outra é por meio do vestibular da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), e estes ingressarão como cadetes e passarão pelo Curso de 

Formação de Oficias (CFO), esse último é o que nos detemos em nosso trabalho. O processo 

de ensino aprendizagem tem duração de quatro anos, abrange as disciplinas oferecidas pela 

PMMA que são referentes às disciplinas profissionais, em que são destinadas 2.430 horas - 

aula e as fundamentais oferecidas pela UEMA sendo reservadas 1.800 horas - aula, além de   

240 horas - aula para as atividades complementares, contabilizando no total 4.650horas - 

aula. O curso objetiva formar Oficiais Policias Militares no posto de 2° Tenente até o posto 

de Capitão. São atribuídos a estes atribuições de comando, chefia e liderança sobre os 

integrantes da PM, sob tudo os praças, além dos Bombeiros Militares, nos serviços 

operacionais, seja na esfera administrativa ou em atuações típica de caraterística Militar. Os 

Oficiais foram treinados para transmitir ordens e controlar a equipe que estar sob o seu 

gerenciamento, além de ser versados para o enfrentamento dos possíveis problemas 

eventuais de uma rotina policial. Além de estudarmos esse quadro geral da formação da 

Policial Militar, iremos nos fixar nos objetivos específicos que pairam na questão da 

profissional mulher da Policial Militar do Maranhão. Em todo desenrolar da história da 

humanidade houver transformações, seja qual for a esfera, as mudanças tendem a aparecer, 
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o mundo do trabalho não foi diferente. No quesito da segurança pública, é claro, não poderia 

ser diferente. Ocorreu, embora demorada, a inclusão da mulher no âmbito do trabalho 

policial, porem existe uma divisão sexual do trabalho nessa esfera, diante de tais condições, 

acaba por merecer imediações bastantes características. A participação feminina nas 

instituições policiais sempre gerou algumas discussões. Desde meados do século XX, 

quando a Polícia Militar de São Paulo aceitou pela primeira vez mulheres em seus quadros 

e foi a instituição policial-militar pioneira na inclusão feminina no Brasil, tal situação tem 

sido alvo de poucos, mas importantes estudos, pesquisas e questionamentos. A participação 

feminina no efetivo da Polícia Militar do Maranhão tem se evidenciado, mesmo assim, os 

homens ainda são a maioria, sendo as mulheres consideradas muitas vezes intrusas em um 

ambiente masculino. O quadro atual do efetivo geral da Policia Militar Do Maranhão é 8.113 

policiais ativos, sendo apenas 582 são mulheres, ou seja, menos de 10% de mulheres. No 

curso de formação de oficiais oferecido na Universidade Estadual do Maranhão onde se 

realiza uma parte da formação Oficial Militares. Atualmente há três turmas em processo de 

formação, 2° ano com 43 cadetes, sendo 38 homens e 5 mulheres; 3° ano com 24 cadetes, 

21 homens e 3 mulheres e por fim o 4° ano, 18 cadetes, em um total de 15 homens e 3 

mulheres, uma porcentagem limitada de mulheres, se comparada com o efetivo na totalidade. 

Ao termino desse trabalho, pode-se concluir que, por meio de uma sociedade conservadora 

é imposto a mulher um aspecto de submissão, que deveria obedecer as ordens do patriarca 

sem contestá-lo, como forma de auto afirmação da masculinidade, que acaba vedando a 

participação feminina. Essa situação foi se transformando ao passar dos anos, houve 

mudanças gradativas dos direitos e deveres das mulheres que as possibilitaram a seguir 

novos horizontes, adentraram outros campos, lugares esses que eram improváveis. Neste 

trabalho observou-se de como se deu a fixação da mulher na Policia Militar do Maranhão, e 

como foi penoso todo esse processo de mudanças no seu quadro efetivo. A policial tem 

ganhado seu espaço na corporação, apesar de todas as dificuldades existentes. Por mais que 

a sociedade tem se remodelando, os resíduos do machismo ainda são visíveis, sobre tudo em 

um ambiente onde existe a relação de poder por meio da hierarquia, em que é imposto o 

homem como dominante. Nesse novo senário do quadro de mulheres policiais, embora tenha 

uma quantidade reduzida, é bastante significativa comparado com os tempos primórdios. 

Porém, uma dificuldade ainda enfrentada é aceitação e a própria presença dessa profissional 

no poder. No quadro policial Maranhão tem-se mulheres Oficiais, mas, por outro lado, o 

acesso dessas oficiais ás posições mais elevadas do oficialato (coronel, tenente-coronel e 

major) ainda é extremamente limitado. Para se ter uma noção da tamanha dificuldade para 

alcança essas patentes, atualmente se tem em atividade no Maranhão apenas uma tenente 

coronel. A maior participação feminina no campo de oficiais é nos postos de tenentes. Já 

entre as praças, tem mulheres em todas as posições hierarquias, visto que as promoções de 

praças se dão, por tempo de serviço e as oficiais combinam os critérios de antiguidade com 

o merecimento. Martin (2001) afirma que o status da mulher na Polícia atualmente é incerto. 

Visivelmente barreiras ao seu acesso a profissão estar sendo gradativamente quebradas e os 

números de mulheres policiais tem aumentado. Porém, seu crescimento na carreira ainda é 

limitado. Embora, tendo-se em evidencia dados pessimistas, a autora diz que é possível ter 

um movimento de ascensão com mais frequência, para posições mais elevadas na hierarquia. 

Em todo processo histórico a mulher precisou quebrar tabus, e conquistar o espaço em um 

mundo machista, essa é apenas mais uma luta a ser enfrentada. 
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Figura 1:  Polícia Militar 

passando pelo processo de 

formação.  

 

Palavras-chave: Polícia Militar, Formação, Mulheres. 
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DESENVOLVIMENTO: NOÇÕES, PROJETOS, CONFLITOS E VIOLÊNCIA, 

UMA ANÁLISE A PARTIR DO “CAMPO DE CONFLITOS AGRÁRIOS” NO 

MARANHÃO”. 

 

Orientanda: Leonora de Jesus Mendes TAVARES – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA.   

 

Orientador: José Domingos Cantanhede SILVA.  

Prof. Me. do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA.   

  

Durante o período 2013-2015, realizamos um levantamento quantitativo de 80 (oitenta) 

conflitos agrários registrando apenas aqueles acompanhados pela FETAEMA, descrevendo-

os sinteticamente (data e local do conflito, número de famílias envolvidas e tipo de 

violência). Desse total, obtivemos uma lista de 39 municípios, 94 povoados ou comunidades 

e cerca de 66108 famílias envolvidas em conflitos. Constatamos também que, desta amostra 

coletada aleatoriamente, as regionais da FETAEMA com maior quantidade de conflitos, em 

ordem decrescente, foram: Baixo Parnaíba, Cocais e Baixada Oriental. Para a seleção desses 

dados, consideramos apenas registros de atos violentos compreendidos no período 2011-

2014, nos quais observamos a predominância da violência política e ecológica. Conflitos 

que, em sua maioria, envolvendo grandes empreendimentos e algumas pessoas de 

reconhecimento público na arena política ganharam notoriedade, principalmente, nos 

veículos de comunicação impressos e entidades sindicais. Dando continuidade aos 

procedimentos de levantamento, sistematização e análise de dados quantitativos e 

qualitativos, em fontes primárias e secundárias, dos conflitos agrários no Estado do 

Maranhão, desenvolveu-se a análise particular de um conflito agrário instalado na 

Comunidade São Joaquim, no município de São Luís. Esta nova etapa se justifica mediante 

a necessidade de estudos específicos dos conflitos agrários relativos à realidade maranhense, 

tendo como pano de fundo as ideologias desenvolvimentistas, orientadoras das ações dos 

atores sociais. Justifica-se, também, a relevância do estudo de um único caso como meio que 

possibilita a contraposição às interpretações dominantes sobre a violência rural. A pesquisa 

se insere num contexto bastante favorável à discussão da questão agrária haja vista a atual 

conjuntura política nacional que mantém àquela na periferia da agenda governamental, 

reforçando o quadro da atual tendência de invisibilidade tanto dos conflitos no campo como 

da própria existência do latifúndio moderno. Esta analisa um conflito ocorrido, entre 2007 e 

2015, pela disputa de parte da Gleba Formigueiro I, onde se encontra a Comunidade São 

Joaquim, visando compreender como diferentes noções de desenvolvimento se manifestam 

no campo do conflito pela posse e propriedade da terra, identificando-se as tipologias de 

violências derivadas do ambiente conflituoso bem como as representações sociais ou 

elementos simbólicos acionados pelos atores sociais, a fim de demonstrar que mais do que 

simples resistência ao progresso – desenvolvimento das forças capitalistas na zona rural de 

São Luís – essa disputa evidencia lutas sociais e políticas por um lugar e pelo direito de ser 

e existir. Neste conflito, observamos um processo de idas e voltas, avanços e retrocessos 

marcados por atos característicos da violência política e simbólica conceituadas por Tavares 

dos Santos (1993) e manifestas em ações tais como: ações de despejo, derrubada de casas, 

intimidações por parte de vigilantes de uma empresa particular de segurança, omissão do 

Poder Judiciário, mobilizações da comunidade em vários órgãos públicos e negociações 

                                                           
8 Ressaltamos que até o momento esse foi o número que pudemos quantificar com alguma 

precisão, mas desde já informamos que este número tende a ser muito maior que 6608 famílias, haja vista em 

algumas localidades haver discrepância dos dados acerca da quantidade de famílias ou pela falta dos mesmos. 
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coletivas realizadas tanto no Ministério Público quanto na sede da própria comunidade. 

Além disso, observamos a atuação do Estado enquanto árbitro nas questões relacionadas ao 

conflito bem como a dos mediadores externos na agilização da resolução do conflito 

mediante o convencimento da Comunidade a aceitar um acordo com os pretensos 

proprietários da Gleba Formigueiro I, bem como as principais implicações deste aceite. 

Observamos que, ao entrar em cena na luta pela terra, os atores sociais de São Joaquim 

acionam não apenas os elementos materiais, mas também simbólicos os quais garantem a 

sua perpetuação enquanto segmentos sociais distintos, mas também reivindicam para si 

autonomia e dignidade nas suas condições de vida e trabalho. Sendo assim, a pesquisa sobre 

o caso São Joaquim proporcionou-nos uma maior visibilidade o caráter político envolvido 

na luta pela terra, bem como da relativa autonomia desta comunidade quanto aos mediadores 

externos, possibilitando-nos também observar as contradições inerentes ao processo de 

resolução do conflito, tanto internas quanto externas. Um jogo de ganhos e perdas, somas e 

subtrações: Se, por um lado, considerarmos que o maior ganho foi a permanência da 

Comunidade em São Joaquim, assegurando-se o seu direito enquanto proprietária. Não 

devemos esquecer, por outro lado, que as perdas caracterizadas pela circunscrição territorial 

acompanhada da perda de benfeitorias, implicaram novas configurações espaciais como 

também empurraram dezenas de famílias para uma situação econômica difícil ao reduzir a 

sua capacidade de produção. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento, conflitos, violência. 
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EXPANSÃO URBANA SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO EM SÃO LUÍS: O 

CASO DAS DUNAS NA AV. LITORÂNEA. 

 

Orientanda: Letícia Sousa FRAZÃO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Ciências Sociais, CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Profª Drª. do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, CCSA/UEMA. 

 

O presente trabalho tem como referência empírica a capital do Maranhão. São Luís concentra 

o maior contingente populacional do Estado, cerca de 1,5 milhão de habitantes. Nos últimos 

anos a cidade vem sendo palco de um acelerado processo de expansão urbana, sobretudo, 

consequência dos diversos empreendimentos imobiliários que se instalaram no Estado. O 

processo de expansão metropolitana de São Luís tem sistematicamente, através de diversos 

empreendimentos imobiliários, incluindo o Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo 

Federal, e condomínios de alto padrão se apropriado por meio de diversos expedientes, de 

áreas já ocupadas por famílias tradicionais e principalmente áreas de preservação ambiental. 

O estudo baseou-se na obtenção de dados da área de estudo através de revisão bibliográfica 

e de levantamento de informações em campo. É constante a discussão sobre os conflitos 

gerados pela ocupação das áreas de preservação. O crescimento populacional, as quase 

extintas áreas para moradia e os grandes empreendimentos imobiliários com um custo 

elevado para populações de baixa renda levam a ocupação das áreas de preservação, por 

algumas dessas áreas estarem situadas em locais privilegiados tornam-se objeto de disputas 

e conflitos. A cidade de São Luís vive atualmente um processo de expansão urbana, que vem 

levando à ocupação de áreas não destinadas para tal finalidade. Por isso é coerente à reflexão 

sobre o processo de urbanização e o estado de conservação dessas unidades de preservação, 

tornando-se parte dessa reflexão a analise dos processos de conflito, apropriação e uso dessas 

áreas. O modelo de expansão urbana prevalente no mundo tem como diretriz o conceito 

capitalista de desenvolvimento, predador e perdulário, baseado na ideia de apropriação e 

exploração dos bens naturais. Baseado ainda na especulação imobiliária e associada à falta 

de planejamento urbano, tal modelo criou cidades insustentáveis do ponto de vista ambiental 

e ilegais do ponto de vista da regulação urbanística. A criação de Unidade de Conservação 

e Áreas protegidas por legislação específicas é um dos instrumentos usados pelo Poder 

Público para tentar garantir a preservação dos ambientes naturais existentes. A Constituição 

Federal de 1988 preceitua que “a politica de desenvolvimento urbano, cujo papel cabe ao 

Poder Publico Municipal, de acordo com as diretrizes fixadas por lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes”. A Lei Federal nº. 10257/01, conhecida como Estatuto da Cidade 

regulamentou o capitulo constitucional destinado à política urbana.  O Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da natureza (SNUC) dá proveniências quanto à criação, 

implantação e gestão de unidades de conservação. O Estatuto da Cidade, Lei nº 10257/01, 

define a politica de desenvolvimento urbano no Brasil, baseado no princípio da democracia 

participativa. Esse trabalho teve como objetivos específicos refletir sobre o processo de 

expansão urbana em áreas de preservação ambiental, eevantar os agentes envolvidos no 

processo de apropriação, e os usos da área. Para a realização do presente trabalho, foram 

adotadas atividades importantes. O primeiro passo foi à realização de um levantamento 

bibliográfico através de consulta a livros e artigos que serviram de base para a elaboração 

do referencial teórico. A segunda etapa foi o desenvolvimento de pesquisa a partir de dados 

secundários em instituições que serviram de base para a realização da pesquisa, como a 

SEMMAM. E a terceira etapa referiu-se à pesquisa de campo que consistiu no 
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reconhecimento do local, caracterização da área de estudo e registro fotográfico. E como 

última etapa à análise e discussão dos resultados, (relatório final). Onde grandes empresas 

da construção civil, como Cyrela e Gafisa trazem para São Luís um padrão de condomínio 

fechado, grandes prédios verticalizados. Edifícios como o Atlantis e Palazzo Verona são 

alguns dos exemplos de obras irregulares e que foram aprovadas pela prefeitura de São Luís. 

Em 2012 a Ministério Público Federal do Maranhão (MPF/MA), conseguiu por meio de 

ações propostas na Justica Federal, a paralisação das obras Edifícios Atlantis e Palazzo 

Verona, localizados na Ponta do Farol. Os dois apresentam irregularidades quanto às 

licenças de instalação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAN) onde a 

construção desses condomínios foram, ainda que de forma parcial, em áreas de preservação 

ambiental permanente (APP), mesmo com a proibição legal. O Parque das Dunas é um 

projeto da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), 

será uma área de conservação ambiental, de pesquisas e de lazer, idealizada para ser 

construída próxima a Avenida Litorânea. A expansão urbana de São Luís trouxe consigo 

diversos problemas ambientais, entre eles as questões da construção de condomínios em 

áreas de preservação, assim como a contaminação de rios e das praias da Avenida Litorânea. 

Em agosto de 2015 a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) foi 

multada no valor de 45 milhões em virtude da poluição causada ao Rio Calhau. A Companhia 

informou que a poluição do Rio Calhau foi causada por uma falha técnica na estação 

elevatória localizado no bairro Cohajap. A Caema informou que o problema foi solucionado 

no mesmo dia, porem sabe-se que o problema ainda persistiu nos dias subsequentes, e a agua 

ainda apresentava coloração escura. As dunas nos últimos anos avançaram bastante, o posto 

do Corpo de Bombeiros localizado na Avenida Litorânea foi desativado justamente por conta 

do avanço da areia que causou rachaduras no imóvel, impedindo uma nova construção no 

mesmo local. Costuma-se plantar as salsas nas dunas para que a areia não se espalhe muito 

e a areia possa ficar mais contida, é mais comum nos períodos de agosto a dezembro, época 

de mais vento. É a natureza tomando de volta o que sempre foi dela. A Secretaria de Obras 

e Serviços Públicos de São Luís (Semosp) realiza diariamente a limpeza das praias, com 

serviços de varrição e remoção da areia acumulada na avenida, além de coleta e limpeza de 

resíduos na faixa de areia da praia. Os donos dos bares tentam conter o avanço da areia 

plantando salsas, ou ainda colocando palhas de buriti. Vale ressaltar que os efluentes 

oriundos de bares e prédios residências localizados na área de estudo, assim também os do 

entorno são despejados na areia da praia ou ainda direto no mar, o que acarreta graves 

prejuízos ambientais, parte dessa sujeira é deixada pelos próprios banhistas. Como foram 

relatados, os problemas ambientais da área são a grande quantidade de resíduos sólidos tais 

como casca de coco, restos de alimentos deixados pelos banhistas, latas e outros produtos 

descartáveis, decorrentes do mau hábito da maior parte dos frequentadores em dispor 

adequadamente os resíduos quando em visita às praias, essas fontes de poluição e 

contaminação das praias encontram-se associadas à disposição inadequada dos resíduos 

sólidos e ao despejo de esgoto não tratado direto ao mar, bem como à ineficácia do poder 

público na oferta de serviços como tratamento de efluentes, coleta de resíduos sólidos e 

fiscalização e punição dos agentes poluidores das praias e aos maus hábitos por parte dos 

usuários do local. Os impactos causados pelo homem no ambiente das praias são intensos e 

acelerados, em contrapartida as medidas tomadas para reduzir a poluição são lentas.  

 

Palavras-chave: Expansão Urbana, empreendimentos imobiliários, São Luís-MA. 
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UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO DOPS/MA. 

 

Orientanda: Mariana Torres MARTINS -  Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora:  Karina Borges Nery Diaz de SOUZA. 

Prof.ª Msc. Do departamento de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA/UEMA. 

 

Dentro de um contexto de Pós Guerra mais especificamente dentro da Guerra Fria no qual o 

Brasil tanto por dependência de capital externo e alianças internas que visam manter a 

dominação e a tentativa de contenção de um comunismos que adentra o país, a solução 

encontrada foi a instauração de uma ditadura que não era vista de tal maneira pelos militares, 

mas como Revolução (ALVES, 1985). Após a instauração pelos militares, a ditadura, se 

organiza de um modo que os presidentes militares passam a ter total poder de decisão sobre 

tudo, tanto o campo político, militar, econômico e social. E tais meios, para que isso se torne 

possível, advém em grande parte dos Atos Institucionais, além da grande teia de informação 

e repressão que se constrói pelos agentes e instituições que compõem essa sistematização. 

E, para compor esse sistema de informação e repressão, é muito utilizado o discurso aliado 

a instituições para que de qual forma ocorra uma legitimação e legalidade de abusos para 

com indivíduos contrários ao sistema ditatorial. Aliado a isso, há também uma 

desqualificação dos agentes sociais e, dentro disso, a forma como a categoria subversivo é 

vista pelos agentes repressores. O seguinte trabalho consiste em uma explanação tanto dos 

elementos de embase teórico quanto dos elementos empíricos a serem sistematizados e 

analisados. Tendo como objetivo analisar os documentos da DOPS MA, observar como o 

Maranhão emerge no contexto da Ditadura e como se constrói os discursos sobre o chamado 

inimigo interno. Consiste em uma metodologia que se baseia nos documentos destinados ao 

Arquivo Público após a desativação da Delegacia de Ordem Política e Social. A partir desses 

documentos, feita a coleta de dados, sistematização e, por conseguinte, análise dos mesmos. 

Além disso foi feito levantamento da bibliografia para poder contextualizar a Ditadura e o 

Brasil. Essa primeira separação e sistematização ocorre porque tanto os meios de vigilâncias 

quanto as instituições e os agentes repressores não trabalham de forma isolada, mas dentro 

de uma teia de informações encabeçada pelo Sistema Nacional de Informação (SNI) que é 

criado para que aja uma maior disseminação de informações sobre elementos suspeitos ou 

propriamente subversivos. E dessa forma se encontra muitos documentos de outros locais 

do Brasil nos Arquivos da DOPS do Maranhão. Após uma primeira sistematização e 

separação, se passou para uma segunda etapa de análise de tais documentos par perceber 

como essas instituições utilizavam o discurso para legitimar ações e decisões arbitrárias, que 

em muitos casos se colocavam dentro de leis militares. Além da desqualificação que os 

agentes faziam para com os subversivos e de tal maneira os subjugavam a mercê de qualquer 

ato com caráter que violação a direitos básicos. Com a coleta de dados desses documentos 

se observa como era produzido o discurso que permeiam a DOPS e como ele se agrupa 

dentro de todo esse contexto. Observando que existem discursos que permeiam toda a 

conjuntura política, social e econômica. E tal elemento é utilizado como alicerce tanto para 

a legitimação por meio da institucionalização do discurso, quanto para busca e forma de 

manutenção do poder. O discurso durante o decorrer do tempo vai mudando e as formas de 

torná-lo alicerce também se modifica. Nesse ponto se observa o dito, não o que está oculto 

no discurso, o que está nas entrelinhas, mas o próprio discurso (FOUCAULT, 2014). A 

ditadura também pode ser observada e retratada aqui no Maranhão através dos documentos. 

Por meio deles se observa que ocorreu uma repressão tanto no campo quanto na cidade, 

diferentes de outros lugares em que a repressão se encontra de maneira mais significativa na 
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zona urbana. Uma disputa de terra que envolve atores locais como os  fazendeiros, os 

trabalhadores rurais e empresas privadas que estão nessa busca por terras por causa da 

economia desenvolvimentista dos militares. Essas representações se dão através dos 

discursos que são produzidos sobres esses indivíduos. E dessa forma tornando os cabíveis a 

morte desses agentes sociais, os mesmos tentam estruturá-los em uma categoria de 

subversivos, e dessa forma a tentativa de desqualificação é gradativa até se tornar constante, 

para que a princípio o mesmo se torne matável. Tornando-os o que Agamben  chamou de 

Homo Sacer (AGAMBEN, 2010). E esses discursos também são utilizados pelo Estado para 

que ocorra legitimação de atos arbitrários, além de uma manutenção de poder. No Maranhão 

também há uma construção do subversivo que se caracteriza por uma representação a partir 

da desqualificação dos sujeitos. Nesse ponto, isso se dar como uma estratégia para fins 

privados e, se percebe que a Ditadura no Maranhão se dá de forma mais repressiva no campo 

do que na cidade. 

 

Palavras-chave: discurso; ditadura; subversivo. 
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GERENCIAMENTO COSTEIRO: LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. 

 

Orientanda: Natalya de Sousa da SILVA - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Direito Bacharelado - DDEC/UEMA. 

 

Orientador: Gilson Martins MENDONÇA. 

Professor do Departamento de Administração – DEA/UEMA 

 

Consoante a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, mais conhecida como Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro- PNGC, deve ser feito o uso racional dos recursos da Zona Costeira, 

com o intuito não só de elevar a qualidade de vida das pessoas que nela residem, como 

também a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. Destarte, extrai-se 

que “o PNGC não está limitado ao estabelecimento de normas que digam respeito ao meio 

ambiente natural. O meio ambiente cultural também deve estar contemplado nele, bem como 

as questões de ordem histórica, étnica, paisagística ou relacionadas com os habitantes da 

região e sua qualidade de vida” (FREITAS, 2014, p.34).  Nesse diapasão, a Agenda 21, 

documento produto da Conferência Internacional do Meio Ambiente, ECO-92, realizada no 

Rio de Janeiro, faz expressa menção à proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares e 

das zonas costeiras.São Luís é um município que tem suas praias como atrativo para os 

habitantes e para os turistas, entretanto, o crescimento urbano no município tem ocorrido de 

maneira acelerada nos últimos anos, sobretudo em razão dos grandes projetos que se 

instalaram no Estado e que convergiram sua gestão e fluxo de mercadorias para a capital. 

Esse crescimento, mais precisamente na zona costeira, tem gerado impactos ambientais 

significativos decorrente dessas modificações, por vezes não planejadas, fazendo com que, 

há alguns anos as praias encontrem-se impróprias para banho; o que prejudica o turismo, que 

deveria ser fator de desenvolvimento econômico e social.  

 

 

Figura 1: Praia do Calhau imprópria para banho. 

 

Dentre os problemas que se conferem com maior frequência na zona costeira, é 

particularmente consternante a invasão da praia e até mesmo das dunas e restingas para a 

construção de obras ou para atividades diversas sem normas eficazes que as autorizem. 

Tratam- se de episódios dissonantes com a legislação pátria, principalmente pelo fato de que 

tais terrenos são públicos e sua utilização por particulares carece de prévia autorização pelas 

autoridades competentes, como visto alhures. Vêm-se tornando comuns construções nas 

praias do município de São Luís, nas quais bares, quiosques, hotéis, restaurantes vão 

modificando a paisagem natural do local. Com vista a combater esses excessos que vêm 
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sendo cometidos por particulares, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 

(SEMURH) comanda a operação “Praia Limpa” na Avenida Litorânea, em parceria com o 

Ministério Público Estadual, a Polícia Militar e a Blitz Urbana, que visa facilitar a circulação 

de pessoas comprometida em razão da colocação de barreiras físicas, o que configura a 

privatização da área de uso comum do povo. 

 

 

Figura 2: Ação da Blitz Urbana para retirada de barreiras físicas que dificultam a circulação 

de pessoas. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é, portanto,discutir questões de natureza jurídica sobre a 

problemática do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e aplicação do sistema 

legal e jurisprudencial ambiental, em especial acerca de crimes perpetrados em face dos 

ambientes litorâneos, em casos concretos.No desenvolvimento da pesquisa, as atividades 

foram direcionadas com fundamentação no que se refere à consolidação do posicionamento 

dos órgãos e fontes normativas brasileiras, com destaque para aspectos jurisprudenciais, 

além da revisão bibliográfica. Com a execução deste trabalho e de acordo com os resultados 

obtidos, foi possível exemplificar a exploração na zona costeira ludoviscensee foi revelado 

um quadro de fragilidade. A legislação prevê maneiras para explorar economicamente esta 

zona, de forma que sejam respeitados os ideais de preservação e manutenção do equilíbrio 

ambiental, assim como ferramentas de fiscalização para o regular cumprimento da lei. Nessa 

lógica, também são idealizados programas, como o Projeto Orla, que visam promover o 

desenvolvimento sustentável, controlando o crescimento das cidades para que se adequem 

às necessidades ambientais pela gestão interligada entre órgãos federais, estaduais e 

municipais. Contudo, o município de São Luís está distante de possuir uma gestão por 

excelência dos recursos naturais, principalmente quando voltados para a Zona 

Costeira.Nesse ínterim, concluímos que a experiência evidencia a necessidade do Estado do 

Maranhão em editar leis e regulamentos atento à necessidade de prévio licenciamento. 

Ademais, é possível apontar a elucidação da vivência jurídica, tal como retratado no decorrer 

da pesquisa, analisando a estrutura e organização da Zona Costeira.Resta claro aqui, que o 

gerenciamento costeiro se faz necessário à medida em que busca a coexistência harmônica 

entre interesses econômicos, privados ou estatais e meio ambiente. Dessa forma, permitir-

se-á o desenvolvimento, mas de forma sustentável, planejada, para que os recursos hoje 

presentes não se esgotem ou tornem-se inócuos. 
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Palavras-chave: Exploração Urbana, Zona Costeira, Gerenciamento Costeira. 
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CARTOGRAFIA TEMÁTICA DOS VETORES DE CRESCIMENTO URBANO EM 

IMPERATRIZ (MA) ENTRE AS DÉCADAS DE 1960 E 2010: RECONSTRUÇÃO DE 

CENÁRIOS E INDICAÇÃO DE TENDÊNCIAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

LOCAL. 

 

Orientanda: Aryana da Silva GOMES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Geografia Licenciatura (UEMA\CESI\DHG). 

 

Orientador: Luiz Jorge Bezerra da Silva DIAS. 

Prof. MSc. Assistente I de Geografia Física (UEMA\CESI\DHG). 

 

Cenários de crescimento demográfico, especulações imobiliárias e indução a novos 

processos de ocupação podem trazer problemas indeléveis a quaisquer territórios, sobretudo 

os urbanos, considerando que o modelo de ordenamento espacial hodierno não insere em seu 

contexto as estratégias de mitigação que porventura possam vir a ser desenvolvidas face ao 

crescimento econômico e, por conseguinte, das expectativas embutidas nas cidades 

consideradas atrativas. Com o aumento populacional e a urbanização acelerada, é necessário 

trazer o progresso econômico para os espaços regionais. É de fundamental importância que 

as sociedades humanas imponham limites ao crescimento econômico, bem como para o 

equacionamento de problemas relacionados aos processos espontâneos de ocupação de 

novas áreas e sua incorporação ao tecido urbano em expansão. O uso do espaço para 

modificação de uma região deveria ser de forma racional (e não predatória), garantido dessa 

maneira a qualidade ambiental e dotação de condições de vida às sociedades, tendo em vista 

mudanças consubstanciadas de padrões e comportamentos (GOUDIE, 1989). Imperatriz 

localiza-se no Sudoeste Maranhense e apresenta, na definição de Ab’Sáber (2012), 

características peculiares de ser uma área de transição e contato entre os domínios de 

natureza das Terras Baixas Florestadas Equatoriais (ou Domínio Amazônico) e dos 

Chapadões Tropicais Interiores com Cerrados e Florestas-Galeria (Domínio dos Cerrados). 

Situada às margens do Rio Tocantins, Imperatriz (Ma) fica na interseção das rodovias BR-

010 (Belém-Brasília) e MA-122, que segue em direção à região central do Maranhão. Conta, 

atualmente, com uma população de 251.468 habitantes (IBGE, 2014). O município está a 

626 quilômetros de distância de São Luís, capital do Estado. Sua localização às margens do 

Rio Tocantins, em seu médio curso, proporciona diversas significações geográficas, como a 

presença de atenuante hídrico superficial de temperaturas da baixa atmosfera, presença de 

corredor morfológico preferencial de correntes de ar, bem como área urbana em espaço 

deprimido e aplainado naturalmente, circundado por planaltos divisores circundantes (Serra 

da Desordem, no Maranhão, e Serra do Estrondo, no Tocantins), o que permite maior 

concentração de poluentes próximos à superfície e menor incidência de correntes 

convectivas atmosféricas em determinadas épocas do ano, conforme indicam Lima e Dias 

(2015). O centro urbano de Imperatriz está estruturado em torno da BR-010. A área central 

é dotada de infraestrutura, bom padrão construtivo e espaços consolidados. A cidade cresce 

nas duas direções da BR-010, bem como no sentido do município de João Lisboa, 15 km a 

Leste, através da MA-122. Essas faixas de crescimento são consideradas recentes, uma vez 

que foram iniciadas, sobretudo, a partir dos anos 1980, com o máximo crescimento 

populacional observado pelo Município. Objetivou-se com presente trabalho: (a) 

Compreender a evolução espacial da zona urbana de Imperatriz (MA) entre as décadas de 

1960 e 2010 no tocante ao reconhecimento dos vetores de expansão horizontal locais; (b) 

cartografar, com uso de Sistemas de Informações Geográficas, os eixos de expansão 

horizontal da zona urbana imperatrizense em escala de detalhe no período estipulado; (c) 

reconstruir o crescimento dos processos de uso e ocupação dos solos na zona urbana de 
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Imperatriz através de informações oficiais confrontadas com outras obtidas junto a 

comunidades periféricas. A presente pesquisa está baseada em métodos estruturalista e 

dialético, tendo em vista o entendimento das estruturas e funções (físicas e sociais) do 

território imperatrizense, bem como de sua história, a qual é caracterizada por ciclos 

econômicos que marcaram substancialmente sua conjuntura territorial (FRANKLIN, 2008). 

Porém, para entender a realidade da zona urbana imperatrizense foram cartografados e 

discutidos elementos acerca da constituição dos elementos do espaço total de Imperatriz, das 

heranças da natureza, da sociedade e seu contexto histórico, temporalizando a história social 

municipal, bem como as mudanças até o presente momento da década de 2010. Foi utilizado 

o software QuantumGis 1.8 para o mapeamento, com bases cartográficas adquiridas junto a 

instituições federais de pesquisa (IBGE e CPRM, por exemplo). Ademais, foram procedidas 

visitas técnicas a órgãos públicos municipais para obtenção de informações pretéritas sobre 

o crescimento urbano municipal (pelo que não há registros oficiais), bem como trabalhos de 

campo para entrevistar moradores de diversos bairros imperatrizenses (25, no total) e 

pesquisadores locais. O fim dos anos 1950 e início dos anos 1960 apresentaram um fato 

redentor a Imperatriz (MA): a construção da BR-010, também conhecida como Belém-

Brasília. O fato é tão expressivo que, antes do início de sua construção, o quantitativo 

demográfico municipal era de 39.169 habitantes (em 1960), passando a 80.827 habitantes, 

em 1970, atingindo os 220.075 habitantes no Censo de 1980 (FRANKLIN, 2008). Isso 

representa um crescimento de 561,86% em apenas 20 anos. Em outras palavras, o 

crescimento populacional foi, em média, 28,09% ao ano! Um dos maiores já observados no 

Brasil na segunda metade do século XX. Até o início dos anos 1990, o município de 

Imperatriz (MA) possuía uma zona rural bem expressiva territorialmente. Com os 

desmembramentos ocorridos para a criação de novos municípios em 1994, atualmente possui 

pouco mais de 15% de seu território original e as ocupações mais expressivas restringem-se 

ao perímetro urbano, que detém aproximadamente 94% da população municipal, o que é 

elevado, inclusive para os índices urbanos do País. Devido a isso diminuiu a 

consideravelmente sua cobertura vegetal e diversidade florística, aumentaram-se as 

edificações e a impermeabilização dos solos. Todos esses processos antropogênicos têm 

contribuído para algumas alterações nos elementos climáticos dessa cidade (LIMA; DIAS, 

2015). Assim, com o município crescendo demograficamente, surgem novas demandas por 

ocupações espontâneas, considerando que os programas oficiais de habitação não 

conseguiam acompanhar os ritmos de incremento populacional observado (SILVA; 

GOMES, 2008). Daí, foram ocupadas margens de rios e suas planícies de inundação, como 

ocorreu em setores urbanos bastante saturados, a exemplo dos aglomerados Cafeteira e 

Bacuri, ambos entrecortados por cursos hídricos que ficaram absolutamente encaixados entre 

casas ou em galerias subdimensionadas. Então, Imperatriz (MA) passa a sofrer de problemas 

comuns à maioria das cidades brasileiras, sendo que os poderes públicos constituídos não 

atendem às demandas da população devido ao crescimento urbano acelerado e aliado a 

deficiência de orçamento. Tudo isso acaba por influenciar nas questões relativas ao 

planejamento urbano. E com um crescimento urbano manifestado de forma heterogênea, 

cuja área de maior expansão está definida tecnicamente em uma pequena nesga de terras ao 

Sul do Município, a cidade de Imperatriz (MA), contudo, não foi total e efetivamente 

planejada. As necessidades habitacionais foram as principais indutoras do incremento 

ocupacionais (desorganizado), o que gerou passivos ambientais graves, como a ruptura de 

ritmos climatológicos (LIMA; DIAS, 2015), inundações frequentes em períodos chuvosos e 

impermeabilização progressiva dos solos. Esse é um exemplo replicável para caracterizar, 

inclusive, a grande parte das zonas urbanas dos municípios maranhenses de porte médio a 

grande. Dessa maneira, como o crescimento populacional não é acompanhado de um 

adequado mapeamento dos vetores de crescimento pretéritos (Figura 01), a cidade tende a 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

869 

 

ser mais afetada por sinistros futuros, uma vez que não consegue enxergar quais são os 

horizontes territoriais passíveis de ocupação, que poderia ser realizada de forma disciplinada 

pelo Poder Público Municipal. 

 
Figura 01: Crescimento observado em Imperatriz (MA) entre as décadas de 1960 e 2010. 
Fonte: Santos e Gomes (2015). 

 

Palavras-chave: Crescimento Populacional Urbano. Problemas Ambientais. Imperatriz 

(MA). 
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CARACTERIZAÇÃO DA ECODINÂMICA DA SUB-BACIA DO RIACHO BARRA 

GRANDE. 

 

Orientanda: Cinthia Taynáh Ribeiro da SILVA - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Geografia, CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araujo dos SANTOS. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia, CESI/UEMA. 

 

A Sub-bacia do Riacho Barra Grande encontra-se localizada na Mesorregião Oeste 

maranhense e Microrregião de Imperatriz, envolvendo os municípios de Imperatriz, João 

Lisboa e Cidelândia, fazendo parte da grande bacia do Araguaia/Tocantins, sendo seu 

afluente à margem direita, localizada na Pré-Amazônia maranhense. Para conhecer os 

elementos dispostos numa unidade do espaço é necessário uma base de dados, que possa ser 

utilizada conforme as necessidade da pesquisa, além da fundamentação teórica e produtos 

cartográficos que estão dispostos ao longo deste trabalho. O presente trabalho requereu a 

elaboração de mapas temáticos pontuando o modelo teórico adotado para a bacia 

hidrográfica. Os dados aqui utilizados foram obtidos de diversas fontes e também 

submetidos a procedimentos distintos e processados em SIG (QGIS e SPRING). O estudo 

bibliográfico é importante para entender os conceitos e metodologicamente o trabalho, 

quanto as suas categorias de análise: paisagem, visão sistêmica e bacia hidrográfica. Alguns 

dos autores utilizados encontram-se listados: BARBOSA (2010); BARROS (2012); 

SANTOS (2012); BERTRAND (2007); CAVALLCANTI (2006); CHRISTOFOLLETI 

(1990); ROSS (2009); RODRIGUEZ (2013); SOCTHAVA (1977); TRICART (1977); 

VITTE (2011). A produção do mapa de ecodinâmica é resultado do cruzamento dos 

seguintes mapas temáticos: Geologia, Solos, Geomorfologia e uso e Cobertura da Terra, 

ressalta-se que além destas temáticas considerou-se, também o clima. A classificação 

permitiu identificar sete (7) categorias, a saber: Cerrado, Capoeira, Pastagem com Babaçu, 

Pastagem, áreas urbanizadas, açudes e áreas não identificadas tabela 1. A definição das 

unidades ecodinâmicas da bacia, ocorreu com base na classificação das unidades de uso e 

cobertura terra e das características físicas da sub-bacia e no modelo de Tricart (1977). Para 

efeito de aplicação na bacia do Riacho Barra Grande, convencionou-se em vista das classes 

de uso da terra identificadas, dividir a unidade ecodinâmica Fortemente Instável em 

respectivamente: Instável e Fortemente Instável. 

 

Tabela 1: Uso e Ocupação da Terra da Sub-bacia 

US0/OCUPAÇÃO ÁREA (Km2) ÁREA (%) 

Capoeira 50,1 11,1 

Cerrado 109,1 24,1 

Pastagem/Babaçu 82,1 18,2 

Pastagem 190,1 41,9 

Área Urbanizada 9,1 2,0 

Uso não Identificado 6,5 1,4 

Açudes 6,0 1,3 

TOTAL 453,0 100 

Fonte: Autora, 2015. 

 

O modelo de Tricart (1977) é dividido em três distintas unidades ecodinâmicas, conforme 

expresso no quadro 1, que faz a distinção e caracterização de cada um delas: 
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Tabela 2: Quadro descritivo das unidades ecodinâmicas do modelo de Tricart (1977). 

Unidade 

Ecodinâmica  

Caracterização 

 

 

Estáveis  

[...] a noção de estabilidade está associada ao modelado, na 

interface litosfera-atmosfera. Evolui muito lentamente, sendo 

dificilmente perceptível. Os processos mecânicos atuam de 

forma tênue e com lentidão. As condições aproximam-se 

daquelas que os fitoecólogos designam como em estado clímax. 

 

Intergradas  

[...] correspondem a áreas de transição entre meios estáveis e 

instáveis. Essa passagem do estável para o instável ou vice-versa 

é apresentada porque na natureza não há um corte abrupto de 

uma situação para outra. 

 

 

Fortemente instáveis  

[...] meios nos quais a morfogênese é o elemento predominante 

na dinâmica natural e fator determinante do sistema natural, ao 

qual outros elementos estão subordinados. Essa situação pode 

ter diferentes origens, suscetíveis de se combinarem entre elas. 

[...] A cobertura vegetal também intervém, ao introduzir 

influências climática produzindo-se instabilidade [...] As 

intervenções humanas também promovem a brusca ativação 

morfodinâmica e contribuem para o desencadeamento de 

processos erosivos [...]. 

Fonte: SANTOS,20 14. 

Dessa forma cria-se um novo nível ecodinâmico de características semelhantes aos demais. 

Para ROSS (2009), no nível do solo, a presença de cobertura vegetal densa, com vários 

estratos vegetais, favorece o processo de infiltração da água no solo e proporciona matéria 

orgânica vegetal, que contribui com a pedogênese e ao mesmo tempo, protege o solo contra 

os processos erosivos laminares e lineares. Nesse sentido faz-se necessário observar o mapa 

1 que demonstra as unidades ecodinâmicas da bacia. Portanto a sub-bacia passa por um 

momento de transformações, perdendo a estabilidade de seus meios naturais. Percebem-se 

alguns padrões de uso que são claramente identificáveis, como; redução da vegetação 

natural, aumento da pastagem por toda a média e baixa bacia, já se expandindo pela alta 

bacia. Isso tem implicações tanto advindas do forte potencial agrícola, da potencialidade dos 

solos ou formações geológicas, tudo isso pode favorecer práticas como desmatamento, 

agricultura e pecuária gerando graves consequências na paisagem. 
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Palavras-chave: Sub-bacia. Sistema. Ecodinâmica. 
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A pesquisa foi desenvolvida na sub-bacia hidrográfica do riacho do Turu, inserida na bacia 

hidrográfica do Paciência; possui uma área de 26,33 km² e abrange os três municípios da 

Ilha do Maranhão: São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. O objetivo geral desta 

pesquisa foi analisar a situação das áreas de risco com inundações na área, através da geração 

de banco de dados georreferenciado, caracterização geoambiental e mapeamento temático. 

A área tem passado por um intenso processo de transformação com a inserção de obras de 

engenharia como a canalização das drenagens e diques para regular o fluxo de água e para a 

redução de inundações na área urbana e intensa ocupação do solo urbano. Neste sentido, 

expõe-se uma revisão de conceitos, com relação a Desastres e Riscos, bem como sobre os 

fenômenos de inundação no Brasil, Maranhão e São Luís ocorridos nos últimos anos, e 

ressalta-se a importância das características geoambientais para entender os fenômenos. 

Adotaram-se os procedimentos técnico-operacionais alicerçados em Minayo (2000) da 

pesquisa quantitativa: levantamento bibliográfico e cartográfico, organização do ambiente 

de trabalho, realização de trabalhos de campo, realização de entrevistas, elaboração dos 

mapas de localização, drenagem, unidade de relevo, uso e cobertura do solo, clinográfico, 

hipsométrico, de compartimentação da área por regiões hidrográficas e mapa das áreas 

sujeitas a inundações. Em relação ao levantamento cartográfico, tomou-se como base os 

dados gerados por Silva (2013). Como resultado, apresenta-se que houve um aumento da 

impermeabilização do solo e escoamento superficial, aumento do contingente populacional, 

da ocupação das planícies de inundação e aumento da densidade de construções, levando 

também ao aumento dos picos de cheias, atingindo às planícies de inundação ocupadas pela 

população. De acordo com os dados levantados, observou-se que área estudada é 

predominantemente urbana, com áreas residenciais consolidadas, loteamentos, ocupações 

inadequadas, unidade de conservação, mata galeria e capoeira. A partir dos trabalhos de 

campo, 12 áreas foram identificadas com possibilidade de apresentarem fenômenos de 

inundações e 7 destas foram confirmadas e estudadas. Os bairros Cohama, Vicente Fialho, 

Turu, Alto do Turu e Parque Vitória apresentam forte impermeabilização do solo em virtude 

do uso e cobertura. Os Parques Jair e Miritiua e Boa Vista estão sendo também 

impermeabilizados, porém mais lentamente, em virtude da distância deles em relação central 

da capital do Estado. Esses oito bairros estão situados nos municípios de São Luís, São José 

de Ribamar e Paço do Lumiar, todos abrangidos pela sub-bacia hidrográfica estudada. Na 

área do Turu há um grande número de empreendimentos imobiliários, com maior intensidade 

na Avenida Euclides Bezerra e São Luís Rei de França. Muitos desses empreendimentos 

foram ou estão sendo construídos em áreas próximas ao canal do Riacho do Turu, gerando 
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grandes impactos ambientais e transtornos na localidade. O mesmo acontece com o canal 

que foi retificado para diminuir a ocorrência de inundações denominado Canal do Gangan. 

Quanto ao contexto geográfico da área, há o afloramento de sedimentos da Formação 

Barreiras e sedimentos quaternários e depósitos coluvionares da Formação Açuí. Quanto às 

unidades de relevo, tem-se os tabuleiros, colinas suavemente onduladas e planície fluvial. 

Os dados hipsométricos gerados demonstram que a área em estudo possui dez classes, 

distribuídas conforme a amplitude altimétrica com elevação de 5 a 55 metros. Quanto à 

drenagem, a área em questão apresenta uma hierarquia fluvial de quarta ordem. Durante as 

visitas de campo observou-se que a retificação do canal principal da sub-bacia hidrográfica 

do Riacho Turu ainda está em fase de conclusão nas proximidades da Avenida São Luís Rei 

de França e as obras ainda não foram concluídas em virtude do problema relacionado aos 

limites municipais de São Luís e São José de Ribamar. Foram delimitadas 12 regiões 

hidrográficas e realizadas análises morfométricas, nas quais os dados demonstraram que as 

regiões 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 possuem tendência a inundações e a regiões 3 e 12 apresenta 

forma intermediária. As regiões 7 e 8 não possuem tendência a inundações. A partir das 

entrevistas realizadas, afirma-se que 80% dos moradores próximos das áreas de risco já 

sofreram com inundações como mostra a Figura 1 e 2. 
 

 
Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

Figura 1: Regiões da sub-bacia hidrográfica do Turu 
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Fonte: Própria Pesquisa, 2015. 

Figura 2: Rua Pai Inácio após volume de chuva no dia 20 de maio de 2015. 
 

Acredita-se que a pesquisa contribuirá para o planejamento integrado da área em questão, 

tendo um banco de dados atual e georreferenciado e mapeamento das áreas de risco de 

inundações, para prevenir a população quanto aos riscos, contemplar áreas afetadas, e gerar 

melhorias na qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Áreas de risco; Inundações; Sub-bacia hidrográfica do Turu. 
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O desenvolvimento territorial no Brasil ao longo do tempo está cada vez mais nas pautas dos 

programas políticos visando um crescimento nas regiões brasileiras com baixos índices de 

progresso, visto que, neste país de dimensões continentais, onde existem a extrema pobreza 

e a extrema riqueza, a descentralização da política torna-se um fator importante quando nos 

remetemos à concepção de Reforma Agrária, lutas de campo, educação no campo e o acesso 

a terra. Diante disto, o conceito de desenvolvimento territorial passou a ser utilizado, a partir 

de 2003, pelo órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), como estratégia de fortalecer o crescimento dos 

territórios da Cidadania a partir de elementos como a gestão social, a articulação das políticas 

públicas, dinamização da economia e as redes sociais. Diante desta estrutura do PTDRS, 

ainda assim fora elaborado uma medida estratégica dentro deste plano, denominado por 

Programa Territórios da Cidadania (PTC) tendo como objetivo, de acordo com o IPEA 

(2013) garantir uma melhor focalização e articulação entre as ofertas de políticas públicas 

aos municípios de territórios elencados. Partindo da premissa de critérios, como por 

exemplo, baixos índices de desenvolvimento (IDH), grande números de assentamentos, 

agricultores, entre outras características comuns com a participação social, além da 

integração entre os governos federais, estaduais e municipais. Diante destas políticas 

voltadas para o desenvolvimento territorial, é de suma importância analisar as concepções 

sobre a noção de território utilizado nos projetos de políticas públicas por parte do Governo 

Federal e dos autores acadêmicos. Sendo assim, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial 

define o território como:  
 

Um espaço físico, geograficamente definido, geralmente continuo, 

compreendendo cidades e campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 

cultura, a política e as instituições, e uma população, com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por 

meios de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e 

territorial.(MDA/SDT, 2003, p. 34). 

 

Com isto, poderemos observar a divergência entre concepções de território dos autores da 

academia perante a definição do Governo Federal e podemos inferir que este conceito citado 

acima está em universo bem amplo e diferentemente do que é verdadeiramente tratado tanto 

nas universidades como na sociedade. Diante desta análise, o PTDRS possui como objetivos, 

segundo o MDA (2005), o fortalecimento da Gestão Social e das Redes Sociais de 
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Cooperação, além da dinamização econômica nos Territórios e a articulação de Políticas 

Públicas. É importante ressaltar também que, conjuntamente ao PTDRS, surge o CONDRAF 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável) sendo integrante no âmbito do 

MDA constituindo-se como um espaço de concertação e articulação entre o governo e 

organizações da sociedade objetivando na delimitação do desenvolvimento rural, reforma 

agrária e agricultura familiar, além disso, o CONDRAF deve, conforme o IPEA (2013) 

estimular e favorecer a coesão social e territorial das regiões, no intuito de constituir um 

ambiente favorável à criação de novas oportunidades produtivas e de inclusão social. 

Mediante esta estruturação entre o PTDRS e o CONDRAF, fora analisado e instituído um 

novo conselho, denominado CODETER (Colegiado de Desenvolvimento Territorial) onde 

este fortalecerá o processo de gestão social dos territórios rurais estando mais próximos dos 

municípios, devido serem composto por representantes do poder público local e sociedade 

civil. Desta forma, os CODETERs realizam a coordenação de atividades previstas nos 

territórios rurais, diferenciando-se entre si pela qualidade do seu interesse em promover o 

desenvolvimento territorial, além da força de atuação e da habilidade no que se refere ao 

estabelecimento de alianças possuindo uma diversidade organizacional oriunda, muitas das 

vezes, de associações de municípios, polos sindicais, rede de ONGs, entre outras formas, 

servindo como fundamento para a construção do território. O Colegiado Territorial do Vale 

do Itapecuru para implementar a política Territorial naquela localidade, precisou 

primeiramente, qualificar o PTDRS partindo da colaboração de atores sociais, das entidades 

parceiras, dos técnicos, além da participação das pessoas que integravam e integram os 

movimentos comunitários e os próprios representantes do CODETER. Após a formulação 

do planejamento de objetivos do Plano Territorial do Vale do Itapecuru fora realizado um 

diagnóstico a fim de elaborar e readequar as metas estabelecidas, devido muitas destas não 

terem sido cumpridas desde a sua formulação. Mediante isto, as metas do PTDRS foram 

estabelecidas a partir de categorização em  4 dimensões, sendo estas, Econômica; Ambiental, 

Político Institucional e Social. A dimensão social no Território do Vale do Itapecuru é o 

principal foco nesta presente pesquisa, sendo assim podemos destacar os seus eixos 

componentes, como por exemplo, a Saúde estabelecendo propostas de melhorias com 

relação ao saneamento básico, fortalecimento da saúde preventiva e efetividade dos serviços 

da saúde curativa. O eixo da educação torna-se parte da integrante desta dimensão com o 

propósito de melhoria na educação básica (Infantil, Fundamental e Médio), a Assistência 

Social estabelece a implementação do CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social) e ampliação dos coletivos do Programa Projovem Adolescente. Por fim, 

os eixos estruturantes da Cultura e da Mulher, sendo que o primeiro formaliza a Estruturação 

da política territorial de cultura e a segunda o Programa de Proteção da Mulher. Desta forma, 

pudemos analisar a participação da sociedade civil referindo-se aos seus componentes, ao 

seu tempo de participação, a frequência de reuniões que ocorre e assim poder discutir os 

temas que analisamos anteriormente e poder constatar quais os problemas que prejudicam o 

desempenho deste Colegiado, a partir do ponto de vista social e do Poder Público. Sendo 

assim, notamos os desencontros nessas respostas dos dois membros e esses entraves 

evidenciados corroboram para a realidade dos municípios serem tão distantes para o que se 

é proposto pelo PTDRS e pelos Territórios da Cidadania.  

 

 

 

Palavras-chave: Território, planejamento, PTDRS.  
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A pesquisa estudou a sub-bacia hidrográfica do Riacho do Turu, localizada na porção norte 

da Ilha do Maranhão. O objetivo do trabalho foi analisar a situação das áreas com 

alagamentos e enxurradas, através da criação de um banco de dados georreferenciados e 

mapeamento das áreas de risco aos fenômenos em questão. Foi realizada a caracterização 

geoambiental da sub-bacia e identificação das áreas que possuem maior probabilidade de 

serem afetadas por alagamentos e enxurradas. Para melhor compreensão do problema foram 

revisitados os conceitos de desastre, risco, perigo e vulnerabilidade. Esta pesquisa é 

quantitativa e descritiva, quanto aos objetivos e para o desenvolvimento da mesma, utilizou-

se os procedimentos técnicos-operacionais alicerçados em Minayo (2000), como 

levantamento bibliográfico, organização do ambiente de trabalho, realização de trabalhos de 

campo e de entrevistas, elaboração dos mapas de localização, drenagem, curvatura vertical 

e horizontal, atualização do mapa de uso e cobertura do solo e elaboração do mapa das áreas 

com alagamentos e enxurradas. A sub-bacia hidrográfica do riacho do Turu é 

predominantemente urbanizada com áreas residenciais consolidadas, loteamento, ocupações 

inadequadas, unidade de conservação, mata galeria, e capoeira (Figura 1).  

 

 
Figura 17. Uso e cobertura do solo da sub-bacia hidrográfica do Turu 
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Houve um aumento populacional em toda a Ilha do Maranhão, principalmente a partir da 

década de 1980, o que também contribuiu para o aumento das residências na sub-bacia 

hidrográfica do riacho do Turu. Este fato colaborou na expansão das áreas de ocupação 

irregular, resultantes da urbanização desordenada. Amaral e Ribeiro (2012) afirmam que a 

ocorrência de fenômenos hidrometeorológicos aliados à ocupação e uso da terra, sem o 

necessário planejamento urbano, tem causados problemas ambientais nas cidades brasileiras. 

Os acidentes são maximizados pela ocupação inadequada de áreas e por ausência ou erros 

de obras de engenharia. Neste trabalho, onze áreas foram identificadas com sujeição aos 

fenômenos estudados; destas, 5 (cinco) são afetadas com alagamentos e 6 (seis) com 

enxurradas (Figura 2). Os alagamentos são predominantemente ocorrentes nas áreas de 

planície fluvial, em virtude da baixa declividade e associados aos fenômenos de inundação. 

As enxurradas ocorrem, em geral, nas encostas impermeabilizadas pelas estradas, asfaltadas 

ou não, com declividades acima de 2% (Figuras 3 e 4).  
 

 

Figuar 2. Áreas com alagamentos e enxurradas 
 

  
Fonte: Própria Pesquisa (2015)      Fonte: Própria pesquisa (2015) 

Figura 3: Ponto de Alagamento na rua Pai Inácio  Figuar 4: Rua Quarta Travessa general 

Arthur Carvalho com  forte presença de 

Enxurrada 
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Quanto às características geoambientais, a sub-bacia hidrográfica do riacho do Turu 

apresenta afloramento de sedimentos da Formação Barreiras e Formação. As unidades de 

relevo presentes são os tabuleiros, colinas e planícies fluviais. Sobre a drenagem, a área 

apresenta uma hierarquia fluvial de quarta ordem com sua nascente principal localizada nas 

proximidades da Avenida Daniel de La Touche. Muitos usuários depositam nos canais 

fluviais dejetos sólidos, os quais dificultam o fluxo das águas, podendo gerar alagamentos 

associados às inundações. Estes fenômenos estudados têm gerado transtornos diversos à 

população residente e transeunte e há necessidade de enfrentamento destes problemas. 

 

Palavras-chave: Alagamentos; Enxurradas; Sub-Bacia Hidrográfica do Turu. 
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PROCESSOS EROSIVOS ACELERADOS NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR, PAÇO DO LUMIAR E RAPOSA. 
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A erosão acelerada é um processo que ocorre quando a cobertura vegetal é removida parcial 

ou totalmente do solo, onde ele fica mais exposto às intempéries climáticas (MOREIRA e 

VALERIANO, 2013). Vários fatores influenciam os processos erosivos dentre eles, a 

declividade e o uso da Terra. A declividade, segundo Florenzano (2008), é a inclinação do 

relevo em relação ao plano horizontal. Neste trabalho objetivou-se estudar as relações entre 

declividade e uso da terra sobre os processos erosivos acelerados nos municípios de São José 

de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa a partir do levantamento do material cartográfico, 

atividades de campo e geoprocessamento. Os mapas produzidos neste trabalho foram 

elaborados através do software Arcgis 10.2 (mapas de localização dos processos erosivos, 

índices pluviométricos, uso e ocupação, de declividade e hipsometria) da porção Nordeste 

da Ilha do Maranhão. A referida área de estudo é regionalizada como Microrregião 

Geográfica da Aglomeração Urbana de São Luís e possui uma área de 1.453,1 km² 

correspondente a 0,44% da superfície estadual (333.365,6 km²); distribui-se político-

administrativamente como segue: Raposa – 63,9 km²; Paço do Lumiar – 121,4 km²; São José 

de Ribamar – 436,1 km² e São Luís –831,7 km² (MARANHÃO, 1998). Em relação às 

declividades dos processos erosivos, foram detectadas as seguintes classes, (Quadro 1 e 

Figura 1): Voçoroca Araçagy I – 29,35º, Voçoroca Araçagy II – 38º e Voçoroca Araçagy III 

– 29º. Os dados de declividade das voçorocas estudadas evidenciam uma morfologia de 

tabuleiro costeiro com alta declividade associada a formações geológicas friáveis, tendendo 

a formar processos erosivos acelerados.  

Tabela 1: Demonstrativo da declividade e uso da terra nas três voçorocas. 

VOÇOROCA DECLIVIDADE USO E OCUPAÇÃO 

Araçagy I 
29,35º Área construída 

Araçagy II 38º Área construída 

Araçagy III 29º Área construída 

Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

As voçorocas Araçagy I, II e II estão situadas em áreas com declividades em torno de 22° e 

90º, conforme o mapa de declividade (Figura 1). As maiores declividades estão localizadas 

na porção Sul da área de estudo, abrangendo o município de São José de Ribamar. As 

menores declividades estão situadas na porção Nordeste da área, mas especificamente no 

município de Raposa – MA. 
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Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

Figura 1: Mapa de declividade da porção Nordeste da Ilha do Maranhão 

 

No tocante, aos diferentes usos da Terra da área de estudo obtidos a partir da classificação 

supervisionada (Figura 2) observa-se que a área com maior cobertura está representada pelas 

gramíneas 46%, seguida por mata galeria com 22%, área urbanizada que representa 17%, o 

mangue com somente 11% e, por fim, praias e dunas com 3%. Esses dados mostram que a 

área urbanizada parece insignificante, mas o que foi visto no local é que esse tipo de uso está 

em fase de crescimento acelerado, pois o bairro do Araçagy passa por um processo de grande 

especulação imobiliária e com vários investimentos do governo para melhoria da região 

como, por exemplo, a duplicação da MA 203, a estrada do Araçagy. 

 

Fonte: Própria pesquisa, 2015. 

Figura 2: Mapa de uso e ocupação 
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Com base nos dados obtidos a partir dos mapas de uso da Terra e de declividade observou-

se que as áreas mais populosas estão entre as declividades 2º e 10º, que implica a ação 

antrópica será mais significativa nessa região, podendo influenciar o inicio e 

desenvolvimento dos processos erosivos acelerados. Nas voçorocas Araçagy I, II e III, estão 

localizadas em área construída com a intensa presença da ação antrópica, contribuindo em 

alguns momentos com a degradação e constante avanço das erosões por voçorocamento. 

 

Palavras-chave: Declividade; uso da terra; voçoroca. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E 

DISCENTES DO CAMPUS PAULO VI (UEMA): UMA ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UNIVERSIDADES. 

 

Orientanda: Luidiana Santos GONÇALVES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia Licenciatura e Bacharelado – CECEN/UEMA. 
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A capacidade perceptiva dos seres humanos é medida a partir do ambiente que reside e região 

do planeta que estar localizado. Por isso, há diferentes percepções dos lugares por 

determinadas culturas e tipos de sociedade (TUAN, 1980). Esta pesquisa tem como 

finalidade analisar a percepção ambiental dos servidores administrativos e discentes do 

Campus Paulo VI- UEMA, levando em consideração a análise qualitativa e quantitativa dos 

dados. Os dados primários foram obtidos em fontes bibliográficos e documentais, junto a 

Pró- reitoria de Administração, onde se encontram os cadastros dos servidores 

administrativos da UEMA. A investigação junto aos estudantes vem sendo realizadas em 

todos os Centros do referido Campus. Tendo em vista, o entendimento do conceito de 

percepção ambiental, foram utilizados livros, textos e artigos abordando tal temática, entre 

as quais se destacaram: Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio 

ambiente (TUAN, 1980); As bases das fenomenológicas da Geografia de (RELPH, 1979); 

Percepção do meio ambiente e Geografia (OLIVEIRA, 2001); Sociedade e meio ambiente: 

criação de sentido na interação entre a pessoa e seus espaços de vida (KURHNEM, 2001) 

entre outras. Em relação ao conceito de educação ambiental, foram analisadas as obras: A 

formação do sujeito ecológico (CARVALHO, 2004); Educação ambiental: Princípio e 

práticas (DIAS, 2004) entre outras literaturas. Houve a elaboração do questionário para a 

coleta de dados quantitativos e qualitativos segundo Lakatos e Marconi (2003) e posterior 

aplicação junto à população pré–estabelecida. A educação ambiental, enquanto mais uma 

dimensão do processo educativo, possibilita uma tomada de consciência individual e coletiva 

das responsabilidades, tanto locais e comunitárias, quanto globais, dos problemas 

ambientais. Tendo, como eixo central, o respeito, a defesa e o direito à vida (LOUREIRO et 

al, 2002).  Embora, em um ambiente universitário e de trabalho, não esteja claro aos seus 

usuários, que os mesmos se encontram inseridos em um ecossistema ou que se encontram 

envolvidos por processos naturais relacionados ao ciclo da água ou oxigênio, por exemplo. 

A necessidade diária de recursos ambientais como água e energia, favorece o envolvimento 

de uma coletividade, em qualquer ambiente que seja. Nesta perspectiva, que o PNEA 

(Programa Nacional de Educação Ambiental) estabelece que a educação ambiental deva ser 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e em todas as modalidades quer seja formal, informal ou não-formal (BRASIL, 1999). 

As atividades desenvolvidas na UEMA têm o objetivo de atender a Lei n°9.279 de 20 de 

outubro de 2010, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema 

Ambiental de Educação Ambiental no Maranhão. Em que fica determinado que a sociedade 

e as instituições públicas e privadas, assim como instituições de ensino superior devem 

apoiar, promover, desenvolver a educação ambiental. Do total de 429 servidores 

administrativos foram aplicados 42 questionários (9,7% do universo) aos discentes de 5.186 

já foram aplicados 237 que correspondem a (4,57% do universo). Referente ao primeiro 

grupo tem - se que 33,3% são do sexo masculino e 64,2% feminino. Em relação ao estado 

civil, 40,4% são solteiros, 38,09% casados; 11,9% divorciados; 4,7% viúvos, 2,3% não 

responderam. Em relação à escolaridade 33,3 % declararam ter  o 2° grau completo; 4,7% 
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possuem graduação; 50% possui formação de  nível superior; 7,3% tem pós-graduação sendo 

2.3% são mestres e o restante com especialização. Nesta pesquisa as primeiras análises 

apontam que os servidores administrativos e discentes apesar de perceberem problemas 

ambientais na Instituição, não se vêem como participantes da problemática e nos seus 

entendimentos as universidades poderiam contribuir para sensibilização no enfrentamento 

dos problemas ambientais, através de palestras, campanhas educativas voltadas á 

sensibilização e organização da coletividade sobre a educação ambiental. 

 

Palavras-chave: Percepção Ambiental; UEMA; Educação Ambiental. 
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Um dos grandes problemas que a sociedade vivencia nos dias atuais é a não seguridade do 

direito de todo cidadão à saúde. Direito este, que é reassegurado pela lei que regulamenta o 

Sistema Único Saúde - SUS, criado pela Constituição Federal de 1988. Contudo tal sistema 

possui falhas que impedem que o usuário desse sistema seja atendido com qualidade. O 

objetivo desta pesquisa cientifica é analisar o atendimento e as condições de acessibilidade 

que os hospitais oferecem às mulheres com deficiência. Para entender suas principais 

dificuldades nos hospitais públicos, foram entrevistas dezoito mulheres com deficiência 

física sendo que, onze foram no Centro-Dia (Serviço Especializado da Assistência Social 

para Pessoas com Deficiência), quatro no Hospital Universitário Dutra e três no Centro de 

Saúde Dr. Paulo Ramos. A maioria das entrevistadas apresentam a faixa etária de 35 a 70 

anos, em que treze delas no momento não trabalham ou já estão aposentadas. A 

desvalorização da mulher no mercado de trabalho já é uma desigualdade antiga e as 

condições de mulheres que adquirem deficiência, piora ainda mais a desigualdade, pois  são 

vistas como incapazes de exercer tarefas profissionais. A conjuntura em que a sociedade 

brasileira privilegia homens e principalmente jovens na obtenção do trabalho reflete essa 

situação em que as mulheres não possuem quase mercado e piora se possuírem algo tipo de 

fragilidade física. Os principais problemas de saúde que ocasionaram o uso de equipamentos 

auxiliares para essas mulheres são muletas e bengalas, e em sua maioria foram fraturas no 

fêmur e tornozelo e no caso das mulheres mais idosas problemas devido à idade como 

Osteomelite, Artrite Rematoide e Osteoporose, doenças que acometem principalmente 

pessoas idosas. Como destaca uma das entrevistadas duante a pesquisa:“Há seis anos sinto 

muitas dores e descobri que tinha Osteoporose. Tenho dificuldades para ir aos hospitais”. 

(Anunciação, 55 anos, 2015). No caso das fraturas foram acidentes que ocorreram em rua, 

em casa ou no trânsito, estando elas a poucos meses fazendo tratamento para recuperação. 

Já as mulheres com as doenças crônicas degenerativas apresentam esses problemas há mais 

tempo. As dificuldades que enfrentam quanto a acessibilidade nos hospitais públicos foram 

a altura das rampas visto que contem desníveis durante o  percurso juntamente com as 

mudanças de textura nos pisos. “Infelizmente a acessibilidade ainda é pouca, as rampas são muito 

altas”. (Elisamar, 35 anos, 2015). A pouca quantidade de bancos na recepção algumas vezes 

incomoda pois é necessário esperar a gentileza de outros pacientes para sentar. A 

infraestrutura desses Prontos Socorros tende a obedecer à algumas exigências que a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 9050 exige que os hospitais 

cumpram, como a obrigatoriedade em entradas serem acessíveis; a superfície do piso deve 

ser regular; os corrimões devem ser colocados em rampas e escadas em ambos os lados; pelo 

menos 10% dos banheiros devem ser acessíveis possuindo barras de apoio; ter vagas 

reservadas no estacionamento para pessoas com deficiência. A preocupação em 

corresponder à essas exigências fazem com que boa parte desses critérios façam parte da 

estrutura dos hospitais da capital, todavia algumas falhas são existentes. A construção das 

UPAs apresenta um formato arquitetônico praticamente padrão, o piso de concreto 

intertravado em que geralmente empresas preferem para pavimentar devido ao baixo custo 

e rápida aplicação. A declividade das rampas é um dos principais defeitos principalmente na 
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UPA da Vila Luizão (Fig.1) pois, por ser muito inclinado dificulta a locomoção das pessoas. 

O rompimento do cano de água ao lado da rampa se destina em direção à rua formando uma 

grande poça de água e deformações na rua que atrapalham os usuários. 

 

 

Figura 1: ponto de acesso à rampa da UPA Vila Luizão. (AZEVEDO, A.N. 2015). 

 
As UPAs têm colaborado para amenizar as lotações do sistema de saúde da capital uma vez 

que é uma opção para quem tem necessidade de recorrer ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

As cinco unidades difundidas pela cidade têm no seu atendimento razoavelmente rápido a 

qualidade dos seus serviços como preferência na procura. Em São Luís foram construídas as 

UPAs do Itaqui Bacanga, do Vinhais, da Cidade Operária, da Vila Luizão, do Araçagi e do 

Parque Vitória. Todas elas foram construídas para corresponder às necessidades da 

população tanto em atendimento quanto do ambiente adaptável às pessoas com deficiência. 

Juntamente com os Centros de Especialidades Médicas e construções de Centros 

especializados na recuperação de pacientes com deficiência possibilitando reabilitação e 

garantia dos seus direitos. (Fig. 2 e 3) 

 

   

Figura 2: C. Especialidades Médicas C.         Figura 3: Centro-Dia Cidade Operária 

Operária     

Fontes: AZEVEDO, A.N. 2015 
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Figura 4: Principais hospitais da capital maranhense  
 

De acordo com as entrevistadas, as mesmas acreditam que está havendo melhorias nas 

condições de acessibilidade nos hospitais. Apesar disso o desrespeito ainda existe, seja pelo 

tratamento que recebem ou pela forma de organização que o sistema de saúde público atende 

a população. 

 

Palavras-chave: mulheres, deficiência, SUS. 
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As vertentes constituem-se elemento do relevo com grande predominância na superfície da 

Terra, e vem sendo objeto de estudo de várias ciências, como a Geomorfologia, cuja uma 

das finalidades é de identificar e conhecer seus dinamismos e também processos atuantes ao 

longo de seu curso. As voçorocas são feições erosivas em um grau mais avançado e que 

segundo Guerra (1998) são consideradas acima de 50 centímetros de largura e profundidade, 

e abaixo desses valores essas incisões erosivas são denominadas de ravinas. Seu particular 

desenvolvimento nas vertentes intensifica sua evolução através do declive, que possibilitará 

um impacto mais agressivo com a intensidade do efeito das gotas das chuvas sobre o solo 

exposto, e também da forma geométrica da vertente que responderá a um escoamento 

laminar, difuso ou concentrado. Nesse trabalho foi utilizado o método de análise de dados 

de solos através de mapeamento da declividade, das formas de vertente, da hipsometria da 

área de estudo e do uso e ocupação do solo, que visam à busca por resultados para se 

compreender os mecanismos que deflagram o processo erosivo por voçorocamento nas 

vertentes. O levantamento bibliográfico foi baseado em autores relevantes no estudo de uso 

e ocupação do solo, vertentes, processos erosivos por voçorocamento, dentre outros que 

fundamentam a pesquisa, dentre os quais se destaca Maranhão (1998), Casseti (1995), 

Florenzano (2005), Chistofolleti (1980), Guerra (2012), bem como foram realizadas visitas 

a campo para confirmação das informações obtidas nas consultas bibliográficas. Analisa-se, 

portanto a influência das vertentes de alta e média declividade no município de São Luís do 

Maranhão, tomando como base oito feições erosivas (figura 01), as quais se sucedem: 

CEPROMAR, Vila Industrial II, Piranhenga, Torres, São Benedito, Santa Eulália, Bequimão 

e Castelão. 
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Figura 1: Características das voçorocas; A- Presença de vegetação de arbustiva na Voçoroca 

CEPROMAR; B- Ocupação irregular na Voçoroca Vila Industrial II; C- Vegetação de 

gramíneas no entorno da Voçoroca Piranhenga; D- Vegetação secundária mista na Voçoroca 

Torres; E- Resíduos sólidos depositados no interior da Voçoroca São Benedito; F- Voçoroca 

Santa Eulália evoluindo no sentido do canal fluvial; G- Depósito de resíduos e entulho na 

Voçoroca Bequimão; H-Presença de gramíneas e solo exposto na Voçoroca Castelão. 
FONTE: Própria Pesquisa, 2015. 

 

Como resultado da classificação das categorias no mapa de uso e ocupação, obteve-se um 

quantitativo de área por cada classe, verificado na (figura 02). 

 

Voçorocas Uso 

CEPROMAR Área construída 

Vila Industrial II Solo exposto 

Piranhenga Área construída 

Torres Cobertura arbórea 

São Benedito Vegetação de gramíneas 

Sítio Santa Eulália Vegetação de gramíneas 

Bequimão Vegetação de gramíneas 

Castelão Área construída 

Figura 02: Classificação dos usos nas voçorocas  

FONTE: Própria Pesquisa, 2015. 
 

No resultado do mapeamento de uso e ocupação realizado verificou-se que a localização das 

voçorocas é influenciada pelas classes de uso identificadas, como também a declividade das 

vertentes, que demonstram a ação antrópica agindo na aceleração desses processos. Nas 

voçorocas CEPROMAR e Piranhenga apresenta o uso área construídas, bem com 

identificou-se ocupações irregulares no entorno das mesmas. Na Vila Industrial II, foi 

identificada a existência de solo exposto, que foi confirmado nas atividades de campo 

realizadas na área, inclusive com área de extração mineral e que atualmente está abandonada. 

Na voçoroca Torres, no Parque Estadual do Bacanga, foi detectado a cobertura arbórea, que 

A B C D 

E F G H 
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confirmou-se em campo com a existência de vegetação secundária mista. O uso do solo 

encontrado na voçoroca São Benedito, de acordo com a classificação supervisionada, foi a 

vegetação de gramíneas, correspondendo à retirada vegetação nativa, bem como o depósito 

de resíduos sólidos (lixo). O mesmo fator se repete nas voçorocas Sítio Santa Eulália e 

Bequimão, onde na primeira o processo tem se acelerado devido principalmente à construção 

da Via Expressa (obra do Governo Estadual), e a segunda tem servido de depósito de 

resíduos sólidos e também de materiais de construção. Na voçoroca Castelão, com uso área 

construída, tem-se em todo seu entorno uma estrutura que propicia existência das feições 

erosivas, devido ao relevo do local e ausência de vegetação que resista à ação da água do 

escoamento superficial. Em suma com referência ao cenário atual, observa-se que o 

município de São Luís se encontra com uma devastação em larga escala em suas matas 

ciliares, decorrente das ocupações irregulares que se fixaram às margens dos rios, fator este 

que tem alarmado a população com a ocorrência de enchentes e inundações ao longo das 

margens dos rios que banham a cidade. Também se destaca o enorme trabalho extrativista 

vegetal que tem deixado vastas áreas em exposição aos fatores intempéries, com existência 

de vegetação de gramíneas e solo exposto, e que por consequência tem facilitado a 

ocorrência de eventos erosivos. Por conseguinte, se pode confirmar que as oito voçorocas 

encontram-se em áreas de ação antrópica atuante e preocupante. E que tem acelerado seus 

processos degradacionais, que se pode confirmar nas visitas a campo, em que as feições só 

têm aumentado suas formas e alarmando a população para seus possíveis danos. 
 

Palavras-chave: Feições erosivas; Uso e ocupação; Impacto. 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS ENTRE AS TERRITORIALIDADES A 

ATIVIDADE TURÍSTICA NAS COMUNIDADES TRATADA DE CIMA, TRATADA 

DE BAIXO E BURITIZAL LOCALIZADAS NO PARQUE NACIONAL DOS 

LENÇÓIS MARANHENSES (PNLM). 

 

Orientanda: Zeliane de Jesus Silva COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduanda em Geografia Licenciatura e Bacharelado – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Ademir TERRA. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Thiago Fernando Santos TIERS – Graduando em Geografia Licenciatura e 

Bacharelado/UEMA; Celsiane do Espírito Santo Silva COSTA – Graduanda em Engenharia 

de Pesca/UEMA. 

 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criado pelo Decreto n° 86. 060 de 02 de Junho 

de 1981 faz parte das 320 Unidades de Conservação Federais geridas pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade. De bioma Marinho Costeiro possui uma área de 

155. 000 ha (cento e cinquenta e cinco mil hectares) abrangendo os municípios de Primeira 

Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas (Figura 1). Com a Lei nº 9. 985 de 18 de Julho de 2000 

que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza ele foi inserido na 

categoria de Unidade de Proteção Integral, que admite somente o uso indireto dos seus 

atributos naturais. No entanto, não foram levadas em consideração as comunidades 

tradicionais que já existiam antes mesmo da área ser considerada um parque, pessoas que 

utilizam dos recursos naturais existentes no PARNA, para sobreviverem, iniciando os 

conflitos socioambientais. A atividade turística é um dos agravantes dos conflitos 

socioambientais, pois não integra de maneira ativa as comunidades tradicionais que habitam 

o parque. 

 
 Figura 1 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – Localização. 

Fonte: Ibama/Supes, 2008. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

896 

 

Objetivou-se com esta pesquisa realizar discussão sobre os conceitos de territorialidade e 

território, fazer a ligação entre esses conceitos às exigências de uma discussão sobre 

conflitos socioambientais em unidades de conservação e buscar propostas alternativas que 

possam de alguma forma mitigar os problemas relacionados aos conflitos socioambientais e 

atividade turística. Para Dencker (1998, p.121), metodologia seria a “maneira concreta de 

realizar a busca do conhecimento”. Em outras palavras, o caminho traçado pelo pesquisador 

para adquirir o conhecimento desejado de forma racional e eficiente. Gil (2002, p.17) define 

pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem por objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. Vergara (2004) afirma que a pesquisa é a 

atividade básica da ciência com o fim de oferecer explicações acerca de um fenômeno. 

Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada utilizando-se livros e periódicos sobre os 

conceitos e noções de território, territorialidade, turismo, conflito, conflitualidade, 

problemas ambientais, etc. Dessa forma, realizamos leituras diversas, englobando conceito 

e temas de várias áreas da Geografia (Agrária, física, desenvolvimento regional, ambiental) 

e de outras ciências, como História, Agronomia, Economia, Ecologia e Sociologia, etc. 

“Além disso, analisamos pesquisas em projetos, atas de reuniões, relatórios e outros 

documentos elaborados pelo poder público e as sociedades civis, que em geral não são 

considerados nos estudos, a chamada literatura cinzenta” (Pisciotta, 2003). Escolhemos 

informantes-chave (ICs), considerando a existência de diferentes lideranças. Sob o ponto de 

vista dos ICs e outros protagonistas sociais envolvidos, realizamos entrevistas 

semiestruturadas, gravadas e transcritas para subsidiar a análise proposta. Os dados e 

informações obtidos, por meio da realização das entrevistas além da observação in loco das 

condicionantes socioambientais, foram confrontados os dados de fonte secundária, para 

averiguar o nível de consciência da problemática por parte dos órgãos idealizadores e 

gestores do Parque bem como dos comunitários. Os resultados finais encontrados até o 

presente momento nesta pesquisa demonstram que com a implantação da Unidade de 

Proteção Integral do PNLM, levando em consideração todas as medidas com intuito de 

garantir o cumprimento da Legislação Brasileira sobre o Meio Ambiente. Acabou por gerar 

conflitos socioambientais de grande repercussão em relação às comunidades existentes no 

local, vale ressaltar que essas comunidades ainda não foram retiradas dos seus locais, mas 

mudanças em relação ao modo de sobrevivência dessas comunidades são percebidas, quanto 

à aplicação da Legislação. Em relação ao modo como os órgãos públicos estão se 

posicionando quanto à situação conflituosa é bastante interessante, pois durante visita feita 

a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento de Barreirinhas, com a 

atual responsável pela secretaria, nos informou que as famílias que vivem nas comunidades 

tradicionais, juntamente com as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do 

Centro de Direitos Humanos, procuraram a secretaria para pedir apoio, para fortalecer a luta 

que vêm travando com o atual Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

E em entrevista realizada na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Barreirinhas, com 

o atual secretário, informou que o parque foi criado durante o período de transição da 

Ditadura Militar, que os processos democráticos eram muito difíceis e que as coisas eram 

pensadas sem nenhum processo de consulta, fato esse que se deu durante a criação do 

PARNA, pois não houve segundo ele questionamentos para saber se havia pessoas. Informou 

que o município de Barreirinhas ficou alheio a essa situação, que as informações sobre a 

criação eram bastante restritas, e quando as pessoas menos esperaram já estavam morando 

dentro de uma Unidade de Proteção Integral, fato esse decorrente, de acordo com o 

secretário, do momento histórico. Mediante as considerações ao longo da pesquisa, 

percebemos que Conflitos Socioambientais entre as territorialidades e a atividade turística 

nas comunidades Tratada de Cima, Tratada de Baixo e Buritizal (Figura 2) localizadas no 

PNLM de fato são existentes, pois o modo de implantação do parque, transformando-o 
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posteriormente em UC de Proteção Integral, sem levar em consideração as comunidades que 

já existiam, antes mesmo de se pensar em tal implantação, acabou por desconsiderar a 

presença e o modo de vida dessas comunidades, não oferecendo condições, para que estas 

possam sobreviver. Sendo esse o principal motivo para os conflitos existentes. Desse modo 

percebemos que a falta de diálogo entre o ICMBio e as comunidades tradicionais é um dos 

empecilhos para a mitigação dos problemas relacionados aos conflitos socioambientais a 

atividade turística, no entanto a legislação que regulamenta o parque é o principal motivo. E 

o fato do instituto ser o único órgão gestor sem a participação do município como um todo 

também é um algo a se sopesar. 

 

 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Comunidades Tradicionais, Conflitos Socioambientais, Atividade 

Turística. 
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Figura 2 – Comunidades Tradicionais; A – Buritizal; B – Tratada de Cima; C – Tratada de Baixo. 
Fonte: COSTA, 2014. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DOS 

ANÚNCIOS NOS JORNAIS LUDOVICENSES (1831 – 1841). 

 

Orientando: Adriana Regina Oliveira COELHO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura – DHG/UEMA. 

 

Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO. 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão. 

 
De acordo com os propósitos teóricos da História Cultural, esta pesquisa tem a possibilidade 

de trabalhar com uma das muitas produções, manifestações de cultura que o homem pode 

produzir- o livro. A intenção é apresentar um pouco da complexidade que envolve o 

comércio transatlântico de livros entre Lisboa e São Luís- nosso recorte geográfico- durante 

os anos de 1831-1841. Mas, desenvolver tal pesquisa, nos exigia tomarmos outro objeto que 

auxiliasse na analise do nosso objeto supracitado- os anúncios. Dessa maneira, partimos 

primeiro para analise dos jornais ludovicenses, principalmente dos seus anúncios. Nessa rede 

de informações que envolvem esse comércio livresco, nos deparamos com outros aspectos 

importantes e funcionais deste, tais como o público receptor, o leitor comum, os redatores 

dos jornais e os livreiros que constituem, portanto, os sujeitos reprodutores e receptores dessa 

circularidade da cultura impressa. Ainda identificamos, a imprensa como difusora cultural. 

Sendo assim, estamos convidados a conhecer um pouco desse circuito comercial de livros. 

Nesta pesquisa, os anúncios nos apresentam mais informações sobre o mundo dos impressos 

em São Luís oitocentista. Eles, de modo geral são definidos como produção textual, 

concernentes às necessidades da sociedade, com o objetivo de divulgar produtos e/ou 

serviços de compra e venda. Os anúncios dos jornais do século XIX, não eram diferentes da 

nossa atualidade, neles encontramos objetivos semelhantes, de acordo com as necessidades 

da época. Posicionados, quase que exclusivamente, nas paginas finais dos jornais, os 

anúncios eram apresentados como noticias e/ou avisos, pois não tinham características fixas, 

isto é, em geral, obedeciam à lógica das necessidades dos seus anunciantes, por fim, 

assumiam um teor de personalidade dos seus criadores. No século XIX, o anúncio tecia em 

suas linhas de divulgação certo modelo de vida urbana. E, de acordo com o mapeamento dos 

jornais, observamos que ao anunciarem produtos e/ou serviços que variavam de orientações 

educacionais, de remédios, produtos diversos a procura de escravos, os anúncios também 

contribuíam para a circulação de impressos. O Conciliador do Maranhão, além de ser o 

primeiro jornal a circular no Maranhão, também foi um dos grandes anunciantes de livros e 

jornais. Para além da divulgação dos pontos de venda, e da apresentação dos títulos, os jornais 

apresentavam em suas páginas fragmentos das obras e, quando não era possível publicavam anúncios 

informativos, como podemos observar na imagem 06, retirada do jornal Farol Maranhense, na qual 

encontramos a comunicação do editor do periódico sobre a falta de espaço no número do periódico 

o que, por sua vez, inviabilizava a publicação da descrição da Caverna Aulica. Além de nos 

informar sobre os pontos de venda de materiais impressos, os jornais traziam em suas 

páginas, os nomes dos assinantes ou subescritores de periódicos e livros, assim como de 

decretos de Leis, pois havia a necessidade de se subscrever ou assinar para obter impressos, 

uma vez que, segundo IPANEMA (2007), a venda avulsa de jornais acontece mais tarde. 
Consequentemente, as listas com os nomes e localidades dos assinantes, nos permitiu visualizar as 

principais localidades do Maranhão que faziam as assinaturas dos periódicos ludovicenses, assim 

nos possibilitou conhecer um pouco do público que manifestava interesse em adquirir, por 

exemplo, o periódico Conciliador do Maranhão (TABELA 1). 
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Tabela 1: Assinantes do Conciliador do Maranhão (1821)  

LOCALIDADE TOTAL DE ASSINATES 

ALCANTARA 05 

CAXIAS 03 

IGUARÁ 01 

ITAPECURU 05 

PARNAÍBA 01 

SÃO LUÍS 74 

VIANA 01 

 

Dessa forma, fica perceptível que, embora São Luís apresente o maior número de assinantes, 

por se tratar da capital da província, as demais cidades maranhenses também estavam 

compondo o cenário de receptores de informações, de ideias e, consequentemente 

contribuindo para a circulação de informações. Tanto os títulos dos livros, quanto os nomes 

dos subescritores eram disponibilizados nas páginas dos jornais. Na folha Chronica 

Maranhense, nº34 encontramos a relação com alguns títulos de obras que o Sr. João Antonio 

de Costa Rodrigues estava colocando à venda- Dicionario da Lingua Francesa, Origem da 

lingua Fraceza, Dicionario dos Jardineiros, Calmet Dicionario da Biblia, Pardessus, Direito 

comercial- a partir destes títulos, observamos a variedade de obras que vinham de Lisboa 

para o Maranhão. A seguir, destacamos algumas das demais informações obtidas nos 

anúncios sobres o comercio de livros em São Luís oitocentista (TABELA2). 

 

Tabela 2: Impressos à venda (1831-1840). 

 

Posse, comércio e circulação de Impressos a partir dos anúncios nos jornais ludovicenses 

(1831 – 1841), é uma pesquisa que vem apresentando resultados significativos, com o auxilio 

dos anúncios dos jornais dos primeiros anos do século XIX. Quanto à hipótese de 

obscurantismo cultural, sustentada pela historiografia tradicional, não há mais dúvida de que 

São Luís deixou de viver esse obscurantismo antes de 1821, uma vez que, a documentação 

do AHU, aponta para grandes quantidades de obras sendo enviadas para o Maranhão, já nos 

OBRAS PREÇO LOCAL DATA DO 

ANÚNCIO 

JORNAL 

Livros Latinos e 

Portugueses  

Não 

divulgado  

Rua Grande nº 

38 e 39  

01/03/1831  Jornal dos 

Annuncios  

Geographia Astronomica, 

e Fizica, para uso das 

Escolas Brazileiras  

Não 

divulgado  

Rua do Gil (na 

Caza Manoel 

Lopes  

04/01/1831  Farol 

Maranhense  

Memorias d’hum Radical, 

Experiencia do 

Espiritismo sobre o Genio 

Litterario, Discurso sobre 

o PP. Da Igreja.  

Não 

divulgado  

Casa de 

Francisco 

Ferreira  

20/02/1837  Investigador 

Maranhense  

Folhinhas do ano de 1840  Não 

divulgado  

Typographya 

Imperial 

Maranhense  

08/12/1839  Chronica 

Maranhense  
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últimos anos do século XVIII. A partir da analise dos títulos das obras, concluímos que os 

mesmos abarcavam um grande público, com gostos distintos.  

 

Palavras-chave: Anúncios, Impressos, São Luís. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DAS OBRAS 

CIRCULANTES ENTRE 1747 A 1823 

Orientada:Angela Batista dos Santos e SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso de História Licenciatura – CECEN/ UEMA. 

 

Orientador:José Henrique de Paula BORRALHO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/ UEMA. 
 

Este texto toma como ponto de partida a circulação de impressos entre Portugal e Maranhão 

no final do século XVIII e início do XIX. Ao longo da pesquisa  “Posse, comercio e 

circulação de impressos a partir das obras circulantes entre 1747 a 1823”, priorizamos os 

dados já levantados sobre a troca de correspondências entre o Maranhão e Portugal com 

ênfase nos anos de 1799 a 1801, observando as dinâmicas e estratégias da política ilustrada, 

período em que D. Rodrigo de Sousa Coutinho assumiu a direção da Secretaria de Estado da 

Marinha e Domínios Ultramarinos sendo um dos principais fomentadores do 

desenvolvimento português através principalmente da criação da Casa Literária do Arco do 

Cego. Também procuramos identificar na documentação da Real Mesa Censória, os 

detalhes, bem como as requisições, agentes e circulação dos livros, vendo as inúmeras 

possibilidades que nos traz o objeto do livro. A nossa pesquisa se insere dentro da história 

do livro, apresentada por historiadores de renome como Robert Darnton (1990), Roger 

Chartier (1990), bem como historiadores brasileiros que vem ao longo das últimas décadas 

desenvolvendo pesquisas nas áreas, no caso especifico Marcia Abreu (1999), Luiz Carlos 

Villalta (1999) e Maria Beatriz Nizza da Silva (2013), além de outros que são relevantes 

para entender o desenvolvimento da colônia portuguesa nos moldes científicos como 

Magnus Pereira (2014), Nívia Pombo Cirne dos Santos (2009) e outros.O Núcleo de Estudos 

do Maranhão Oitocentista ao longo dos últimos dois anos vem levantando dados sobre a 

circulação de impressos, observando à dinâmica e as estratégias da política ilustrada no 

tocante aos mesmos, que envolvia uma política maior de “ampliar os saberes” (PERIRA, 

2014).Quanto a metodologia nesse segundo ano continuei a leitura de teóricos sobre o tema, 

sugeridos tanto pela equipe executora do projeto, Núcleo de Estudos do Maranhão 

Oitocentista (NEMO), como pelo orientador. Os autores trabalhados, por sugestão do 

orientador, foram: CASTRO (2015), CARVALHO (2007), CUNHA (2005), IGNOTUS 

(2001), LAGO (2001), MOTA (2012). Referentes ao sugeridos pelo Núcleo: ARRUDA 

(2009), CAMPOS, FIORI, SANTOS (2014), GALVES (2013), LIMA (1954), LYRA 

(1994), MEIRELES (1979) entre outros. As discussões dos autores citados acima ocorreram 

nas reuniões do Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista, e nas reuniões de orientações. 

A leitura, discussões, e produção de textos sobre o período, permitiu uma maior 

sistematização dos dados levantados sobre posse e circulação de impressos Maranhão-

Portugal, propiciando que entendêssemos a dinâmica política e econômica do império 

português além de um olhar mais crivado sobre a documentação de forma a inserir dentro 

do contexto histórico, apresentando as especificidades do projeto português dentro do 

Maranhão. A documentação analisada neste relatório faz parte do acervo do Arquivo 

Ultrmarino, bem como dos registros da Real Mesa Censória do Arquivo Nacional da Torre 

do Tombo (Lisboa), que dão conta de uma intensa circulação de impressos, no período de 

1773 a 1826. O levantamento dessa documentação foi feito em novembro de 2012 pelo 

Professor José Henrique de Paula Borralho na Torre do Tombo em Portugal.Na 

documentação do Arquivo Ultramarino e da Real Mesa Censória analisado pelo nosso 

projeto, as especificidades do projeto português no Maranhão começam a delinear espaço 

dentro da historiografia. No que se refere aos projetos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho nos 
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interessa a criação da Casa Literária do Arco do Cego. Considerado como um dos mais 

ousados e de importância durante a sua administração. A Casa do Arco do Cego funcionou 

de 1799 a dezembro de 1801 “voltada para a publicação de obras científicas e didáticas 

ligadas a aplicação das ciências naturais” (HARDEN, 2011).Num total publicou-se “mais de 

oitenta títulos bibliográficos” (LEME,1999). Diogo Ramada Curto afirma que a criação da 

casa “exemplifica bem a dupla preocupação quanto às perspectivas políticas externas e à 

organização dos saberes” (CURTO, 1999). O responsável, escolhido por Coutinho, para 

gerir a casa fora o Frei Mariano da Conceição Veloso, um naturalista incansável de origem 

brasileira, que alcançara renome na corte. Veloso deveria difundir as obras por todo o Brasil 

e outras partes da América Portuguesa com objetivo de fomentar o progresso e o afirmando 

enquanto colônias portuguesas. Em sua maioria as possessões foram inseridas dentro das 

perspectivas ilustradas, com abertura de academias literárias ou sociedade literárias, e 

representantes ilustrados da colônia. A capitania do Maranhão e Piauí, com sede 

administrativa em São Luís, embora não tivessem representantes ilustrados diretamente 

ligados a Coutinho, apresenta uma circulação de impressos que eram enviados com a função 

de serem difundidos entre os habitantes. O governador da capitania tinha a responsabilidade 

de representar a coroa, com a incumbência de vende-los e remeter o dinheiro ao reino. Uma 

personagem que vai dar vida a circulação desses impressos no Maranhão é D. Diogo de 

Sousa que assume no lugar de D. Fernando Noronha em outubro de 1798. É a partir de sua 

nomeação como governador da capitania, que há uma intensificação de correspondências 

tratando sobre os livros. Nas palavras do historiador Marcelo Cheche Galves “D. Diogo de 

Sousa tinha um perfil acadêmico característico dos homens escolhidos por Coutinho para 

ocuparem postos no ultramar”(GALVES, 2014). O governador do Maranhão em 1799 

informa ao presidente da Marinha e Ultramar que pusera a venda “na casa do Correio desta 

cidade” 80 exemplares do Mercúrio Britânico, sendo vendido a 300 réis o exemplar 

conforme as informações contidas na correspondência expedida pelo próprio secretário. 

Nota-se ainda que na mesma remessa chegaram 25 exemplares da Memória sobre a 

Plantação dos Algodões a serem vendidos a 120 réis. E 90 exemplares do segundo tomo de 

O Fazendeiro do Brasil, custando o valor de 1.000 réis o exempla. Novamente em 1799 faz 

referências de outras remessas de livros que vieram para São Luís. O governador acusa o 

recebimento do MercúrioemaisdezexemplaresdoCursodeestudosparaousodocomércio, 

aserem vendidos por 1$200 réis cadaexemplar.  Além de enviar o parecer sobre alguns 

títulos. A leitura dos exemplares que vinham para a colônia, conforme mostra a 

documentação era fundamental para fortalecer a política dos saberes. Nas outras 

correspondências referentes ao mesmo ano D. Diogo de Sousa, obrigatoriamente faz alusão 

a leitura das obras, ou seja, além da responsabilidade de vender, prestar conta, o governador 

tinha que analisar o conteúdo do livro.Já em relação a documentação produzida pela Real 

Mesa Censória, apresenta detalhes da circulação de impressos em várias partes das colônias 

portuguesas. Os documentos que tratam sobre o Maranhão nos ajudam a inquerir detalhes 

sobre a posse, comércio, os agentes e leituras. Nos anos referentes a minha pesquisa notamos 

a existência de pelo menos 444 remessas de livros nos anos 1773 a 1823. Assim percebe-se 

que ao longo do século XVIII e início do XIX a circulação nas colônias se faziam presentes 

seja por intermédio da política de difusão do reino, seja pela por outras vias como agentes 

dos livros, e habitantes de diferentes partes do reino que ao se mudar carregava consigo os 

livros, além de impressos fornecidos as bibliotecas. 

 

 

Palavras-chaves: Impressos– Comércio – Maranhão século XIX. 
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O ANTIGO HOSPITAL-COLÔNIA DO BONFIM: RELATOS ORAIS DE EX-

INTERNOS. 
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Doença mítica e milenar, a lepra sempre exigiu cuidados daqueles que se mostravam como 

“responsáveis” pelo funcionamento e manutenção da máquina administrativa do Estado. 

Seja na antiguidade, quando os doentes eram expulsos das cidades, seja na Idade Média, 

quando os leprosos passavam por um ritual no qual era declarada a sua morte civil perante a 

sociedade, as ações promovidas contra a lepra eram medidas de exclusão dos doentes, 

baseadas em grande parte em conotações religiosas de impureza moral. A impureza era 

evidenciada fisicamente através de manchas que surgiam na pele dos “pecadores”, 

consideradas sinais divinos. Para, além disso, revelavam ações e pecados morais e 

significavam o próprio castigo de Deus. A lepra era então um resultado do estado de 

impureza, que poderia aparecer inclusive em roupas e paredes. Assim, a representação da 

lepra não era a da doença em si, mas tinha um significado muito mais amplo, pois agregava 

ao seu sentido biológico um conjunto de significados e significantes. As imagens e 

representações sociais da lepra atravessaram os séculos e continuaram a exercer forte 

influência sobre os tempos atuais e, principalmente, sobre os adoecidos do mal de Hansen. 

Quando no século XIX, mais precisamente no ano de 1874, foi confirmado pelo médico e 

botânico norueguês Gerhard Henrik Armauer Hansen que o Mycobacterium leprae seria o 

bacilo causador da lepra, o estigma relacionado à doença já estava fortemente cristalizado 

no imaginário popular. A certeza de que tal bacilo era o responsável pela doença, em 

verdade, criou grande apreensão quanto a sua forma de contágio, deixando mesmo as pessoas 

em estado de pânico, pois ninguém queria estar propenso a ser contaminado pela doença. 

Nesse contexto, deixou-se de grande parte de lado as teorias do meio científico, fazendo as 

explicações da causa da doença girassem ao redor a da hereditariedade. Durante os anos que 

se seguiram, tentou-se desvendar as incertezas biomédicas relacionadas à doença, de forma 

a definir questões como a forma de contágio, medidas para a prevenção da doença e o 

tratamento mais eficaz. Diante de tantos problemas em se consolidar definições necessárias 

em relação à lepra, no Brasil, o século XIX terminou sem que uma orientação para se evitar 

o contágio e a difusão da doença fosse ditada por autoridades políticas ou sanitárias. Em 

1904, como Diretor Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz promoveu um novo regulamento 

sanitário, onde a lepra aparecia entre as doenças de notificação compulsória e defendia sua 

propagação por contágio, ou seja, através do contato com o doente. Os mosquitos e outros 

parasitas do homem eram igualmente suspeitos de transportar ou ser o agente transmissor da 

doença. Já a hereditariedade foi descartada como forma de transmissão da doença. Apesar 

de atualmente a literatura médica considerar a hanseníase uma infecção leve, controlável e 

mesmo curável, uma série de estigmas e preconceitos ainda é perpetuada sobre tal 

enfermidade. Tal preconceito mantém direta relação com o imaginário criado durante 

séculos em torno da doença. Durante séculos a literatura ocidental relacionou a propagação 

da lepra a coletividades tidas como marginais ou mesmo inferiores. Nesse sentido, sua 

entrada na Europa foi relacionada a prisioneiros de guerra e, nas Américas, aos escravos 

africanos. Refletindo diretamente nas políticas de Estado do Brasil, em São Luís resultou em 

vigilâncias constantes nos prostíbulos, mais precisamente nos encontrados no centro da 

capital, pois eram considerados verdadeiros focos transmissores e multiplicadores da lepra, 
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pelo estado de higiene no qual se encontravam. Porém, parte considerável da representação 

preconceituosa sobre a lepra tem sua origem no discurso religioso. No Brasil, as 

representações sobre a lepra e acerca da prevenção e do combate à doença são transplantadas 

da Europa ao longo de nosso processo de colonização. Na década de 1920, sofrendo direta 

influência de normas internacionais sobre o tema (ALVARENGA, 2013, p. 87), inaugura 

um sistema profilático da lepra pautado no isolamento integral e compulsório dos doentes. 

Opta-se então pela construção de leprosários, preventórios e educandários que controlassem 

a circulação de enfermos, das pessoas que com ele mantivessem contato e de seus filhos. 

Seguindo essa orientação, entre as décadas de 1930 e 1940 houve a construção de dezenas 

de hospitais-colônia, projetando-se o sistema de isolamento forçado como padrão e com 

política de Estado. Os discursos e as práticas de higienização foram implantados em São 

Luís nos fins do século XX e de início do século seguinte. Aqui foram adotadas medidas 

oficiais tendentes ao combate de epidemias, com especial atenção à lepra. Já no início da 

década de 1920, a presença de enfermos no Centro da cidade começa a ser questionada. As 

casas de saúde, geralmente localizadas na periferia do centro urbano, começam a ser 

desativadas (MEDEIROS, 2010, p. 46). Foi planejada então pelo Estado a criação de um 

leprosário, a ser localizado na Ponta do Bonfim, cuja construção foi principiada em 1932 e 

concluída em 1936, na administração do médico Aquiles Lisboa. O desenvolvimento desta 

pesquisa priorizou e está pautado na coleta de relatos orais de egressos da colônia e elegeu 

como tema principal os mecanismos de poder exercidos dentro desse cenário, o qual engloba 

medicina e política como duas vertentes quase inseparáveis. Através destes observou-se que 

o objetivo principal era a exclusão dos acometidos pela lepra, tirando-os do convívio social, 

afastando-os do seio familiar e isolando-os num invólucro que ia além dos muros e cercas 

utilizados para conter os internos. O Hospital-Colônia do Bonfim foi construído seguindo-

se o modelo de isolamento desenvolvido pelo governo varguista no Rio de Janeiro e em São 

Paulo e projetado para outras regiões do país. A colônia tinha um formato de vila, como se 

fosse uma comarca do Estado, possuindo autonomia política e administrativa até 

determinado ponto, posto que as decisões acerca dos diretores da colônia partiam da 

Secretária de Saúde do Estado. Porém a organização interna era bem independente, 

possuindo, por isso mesmo, alimentação, água e energia próprias, bem como dormitórios, 

enfermaria, consultório, farmácia, asilo e capela. Não é exagero afirmar que a Colônia do 

Bonfim se converteu em um mundo à parte. Estigmatizados pela sociedade e perdendo todos 

os vínculos familiares, os internos, quando curados da hanseníase, foram fixando residência 

no entorno da colônia, construindo um bairro com considerável volume populacional, onde 

hoje é a Vila Nova, que entre os anos 70 e 80 possuía em sua maioria egressa da colônia 

impossibilitada de voltar á convivência familiar, devido a todo o estigma sobre a lepra. O 

hospital funcionou com o formato aqui referido por aproximadamente 60 anos. Nesse 

período, centenas de pessoas foram coercitivamente isoladas do convívio social e de seus 

familiares. A colônia do Bonfim era vista pelos que nela chegavam à condição de internos, 

como o fim da vida, o que explica, em muito, os casos de pacientes com depressão. Os 

internos não vislumbravam a cura da doença e menos ainda a sua volta para o convívio 

familiar. Um dos maiores problemas enfrentados pelos internos da colônia do Bonfim, além 

do se reconhecer como hanseniano foi também a separação da família, tendo em vista que 

vários pacientes chegaram á condição de internos quando ainda eram crianças, em uma fase 

onde pouco se entendia o temor dos outros e a necessidade de permanecerem presos, 

escondidos pelos pais em casa por medo de represália dos vizinhos. Foucault contribui para 

os estudos de história da saúde e da doença com seu conceito de formação da medicina social 

(FOUCAULT, 1982, p. 79-89), ao qual se vinculam o surgimento e posterior 

desenvolvimento da prática sanitarista no decorrer dos séculos XIX e XX. De acordo com 

Foucault utilizando o modelo médico e político da quarentena, a medicina urbana possuiria 
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três objetivos: o controle dos locais de acúmulo e amontoamento, os quais poderiam gerar 

doenças epidêmicas; o controle da circulação da água e do ar, pois se acreditava que os 

miasmas circulavam através destes elementos e a organização das distribuições e sequências, 

que consistiu em uma espécie de ordenamento dos locais de captação de água para consumo 

da cidade e do destino final dos esgotos, eliminando assim o perigo de contaminação dos 

mananciais de água potável. Na segunda metade do século XIX, ocorre o surgimento da 

medicina social inglesa, cuja criação e atuação deram a partir de pontos importantes: um 

definido pela aplicação da Lei dos Pobres, que definia uma assistência e controle médicos 

aos pobres que passaram a representar perigo de contágio aos mais ricos. A pesquisa estuda 

a situação política brasileira no que se refere saúde coletiva nos fins do século XIX, onde as 

capitais brasileiras tentam virar espelho da realidade europeia e mais precisamente São Luís. 

Os médicos da capital do Maranhão alimentaram uma repulsa aos portadores do bacilo de 

Hansen e incutem em todos os âmbitos sociais a necessidade de manter isolados aqueles que 

manifestassem alterações cutâneas, sendo essas pessoas capazes de tirar a vida saudável da 

coletividade. É interessante notar que a relação dos egressos com a colônia é dual, partindo 

do pressuposto que para a maioria dos entrevistados a internação se define como um mal 

necessário. Dessa forma, relatam que a internação foi a melhor coisa que houve em suas 

vidas visando a melhoria da saúde e por outro lado sentem-se furtados do tempo em que 

foram mantidos sob custódia do governo. O isolamento compulsório ceifava a expetativa de 

uma vida normal posterior ao tratamento, pois o estigma perdura.   

 

Palavras-chave: Hanseníase. Segregação compulsória. Colônia do Bonfim. 
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A presente pesquisa tem como objetivo analisar os discursos de similitude histórica e 

cultural, recorrentes na conjuntura do século XX, que legitimaram o processo de 

aproximação, e estabelecimento de relações diplomáticas, entre os anos 1950 e inicio dos 

1960 o governo brasileiro almejava ampliar os seus parceiros comerciais, e não hesitou em 

buscar em África espaços para implementação de tal política. No contexto pós-

independência, o mercado consumidor africano passou a ter lugar de destaque nos projetos 

políticos e econômicos nacionais. Dessa forma, o discurso de irmandade no além-mar e de 

aproximação político e cultural entre estes países se tornou fundamental. Tendo em vista a 

intensa influência e o legado deixado pelos africanos em nossa sociedade, percebemos toda 

uma política de valorização do continente pelo governo brasileiro através de projetos e 

programas diplomáticos. É válido destacar que as décadas de 1950 e 1960 constituiu um 

período de discussões de temas sobre o continente africano no campo acadêmico, mas 

havendo ainda uma forte influência de conceitos ocidentais. Pois, os valores europeus 

estavam imbuídos na mentalidade daquelas sociedades. Nesse sentido, Barbosa (2008) 

ressalta a necessidade da consolidação de uma historiografia africana, ou seja, de intelectuais 

africanos que pudessem produzir e estudar a sua própria história. Saraiva (1996) analisa 

como as lutas nacionalistas em vários países africanos, diretamente ligados aos novos 

desdobramentos da história brasileira nos pós-guerra, assim como a relação do Brasil com o 

centro da aliança ocidental, criaram condições favoráveis para a reconfiguração das relações 

diretas entre o Brasil e o continente africano. Nos anos de 1950 e no início de 1960 já era 

possível observar as novas inclinações atlânticas da política externa brasileira, o que 

posteriormente corresponderá aquilo que o autor denomina de os “anos dourados da política 

africana no Brasil”. Segundo o autor tal consolidação se deu somente nas décadas de 1960 e 

1970 chegando até 1990. Naquela conjuntura, o governo brasileiro utilizou o discurso 

histórico e cultural para legitimar as relações com a África, e um dos elementos principais 

foi a questão da miscigenação, enfatizada por vários intelectuais, tanto brasileiros quanto 

africanos, dentre eles: Gilberto Freyre, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Baltasar Lopes e 

muitos outros. De acordo com Saraiva, o discurso culturalista foi paradoxal, pois ao mesmo 

tempo em que o Brasil buscava estabelecer uma política independente com os países 

africanos, também demonstrava interesse em manter vínculos de proximidade com Portugal, 

e fundar uma relação triangular, Brasil-Portugal-África. Esse tipo de relação foi 

implementada durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), que de maneira 

nenhuma queria romper com a “política pró-Portugal”, ou seja, buscava prioritariamente 

manter relações com Portugal, mas também estabelecer novas negociações com o continente 

africano. Já a forma de governo de Jânio Quadros (1961), voltada para o continente africano, 

diferencia-se daquela adotada por JK, uma vez que este presidente iniciou a “política externa 

independente”, que se deu em um contexto de crise da política brasileira e, posteriormente, 

foi desenvolvida por João Goulart. Quadros buscou romper com a relação triangular Brasil-

Portugal-África e defendia a ideia de que os brasileiros tinham interesses em comum com a 

África, a partir do “desenvolvimento econômico, da defesa dos preços das matérias primas, 

da industrialização e do desejo de paz”. Para Rodrigues (1961), ele defendia uma relação 
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triangular, mas entre o Brasil, Ásia e África, “rompendo” com o governo português e 

reatando as relações com o continente africano, que desde 1850 havia se estagnado. O 

discurso culturalista tivera um papel especial e desenrolou-se em dois aspectos: 

primeiramente, estava inerente à ênfase das semelhanças históricas entre as sociedades 

africanas, principalmente, os de língua portuguesa e, mais intensamente, de Cabo Verde com 

o Brasil. Segundo Rizze (2010) em 28 de julho de 1975 foi criada a embaixada do Brasil em 

Cabo Verde, período de independência deste país e o ano em que Geisel estabeleceu 

oficialmente relações com o arquipélago. Nesse contexto, se formou a Comissão Mista, que 

tinha o intuito de interligar Brasil e Cabo Verde numa relação de cooperatividade na área da 

educação, comércio e cultura. A autora assinala que em 1976 houve a primeira Missão 

Técnica Brasileira em Cabo Verde que contou com a presença dos Ministros da Educação, 

Saúde e Agricultura. A missão visava firmar estratégias de alianças e projetos a serem 

pensados para o progresso tanto da sociedade brasileira quanto cabo-verdiana. As relações 

estabelecidas entre os dois países propiciaram uma série de acordos que solidificaram a 

parceria, em destaque temos o Tratado de Amizade assinado em 1979 pelo chanceler 

Antônio de Azeredo e o cabo-verdiano Jorge Fonseca, onde se abriu portas tanto para 

estudantes cabo-verdianos estudarem no Brasil, quanto brasileiros em Cabo Verde. Segundo 

Santana (2004) a comercialização entre Brasil e África alcançou “um patamar elevado”, 

neste cenário foi intensa a presença de empresas brasileiras prestadoras de serviços no 

continente, principalmente nas áreas agrícolas e de engenharia. Estes acordos pautados na 

cooperação mútua demonstram o quanto o governo brasileiro buscava se inserir nas 

dinâmicas do comércio internacional, frente tais objetivos o mercado cabo-verdiano 

constituiu um caminho importante para expandir os negócios e empresas nacionais. Afim de 

materializar com êxito estas medidas o Brasil, muitas vezes, utilizou como estratégia os 

discursos de solidariedade e irmandade, disfarçados de interesses políticos e econômicos. 

Assim, a partir das análises realizadas, observamos que havia reais interesses para além da 

relação de “amizade”, pois é indubitável que o Brasil precisava de espaços para enviar os 

seus produtos, instalar suas empresas, ou seja, ter mercado disponível. Torna-se importante 

enfatizar que o governo cabo-verdiano também buscava uma forma de expandir suas 

relações comerciais, de forma que não estivesse mais atrelado a imagem de uma ex-colônia 

portuguesa, mas uma nação em desenvolvimento que almejava o avanço em todos os 

aspectos da sociedade. 

 

Palavras-chave: Brasil, Cabo Verde, Relações Diplomáticas 
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O MOVIMENTO ESTUDANTIL NO IMPEACHMENT DE FERNANDO COLLOR 

ATRAVÉS DOS IMPRESSOS MARANHENSES. 

 

Orientanda: Hellen Jéssica Sousa MELO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura– CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 

Prof.ª Drª. do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

A pesquisa desenvolvida pretende mostrar o papel exercido pela sociedade civil durante os 

anos de 1990 a 1992, época em que Fernando Collor de Mello assume a presidência do Brasil 

e em que o mesmo sofre o processo de impeachment. Utiliza como fonte impressos dos 

jornais de circulação maranhense, que estão disponível na Biblioteca Benedito Leite e na 

sede do jornal Pequeno, dando enfoque para os jornais de maior circulação no estado, Jornal 

Pequeno, O Estado do Maranhão e O Imparcial. A pesquisa busca analisar a participação do 

movimento estudantil na crise política que levou ao impeachment. É importante destacar, 

todavia, que o movimento estudantil no âmbito nacional decorreu de um longo processo de 

construção, desde a consolidação de um ideal de coletividade, tornando a noção 

individualizada em uma concepção de unidade coletiva, ganhando forças e aliados, 

estabelecendo assim, a sociedade civil encarrega pela expansão de ideologia, ganhando 

aliados através de consenso, participando ativamente da vida política do país. 

(FIEGENBAUM; SCHENEIDER; NELI, 2012, p. 4). O movimento estudantil enquanto 

partido político e, na concepção gramsciana, responsável pela organização da vontade 

coletiva, exerceu e exerce um grande papel na sociedade, assumindo papel central no 

movimento que levou ao processo de impeachment. Para poder ser trabalhado o papel 

desempenhado por elementos da sociedade civil, como imprensa e movimento estudantil, no 

processo de impeachment de Collor, utilizou-se como fundamentação teórica os conceitos 

construídos pelo filósofo marxista Antonio Gramsci na busca pelo entendimento crítico das 

lutas pela conquista da hegemonia política na sociedade civil e sociedade política, 

envolvendo o projeto hegemônico de Collor e o movimento estudantil com a noção de contra 

hegemonia. Para Gramsci a noção de Estado era o Estado Ampliado, onde há o equilíbrio 

entre a sociedade civil (conjunto de instituições responsáveis pela construção e propagação 

de ideologia) e sociedade política (Estado em sentido restrito ou Estado de coerção). Na 

sociedade civil, as classes buscam ganhar aliados para seus projetos através do consenso. E 

a sociedade política, as classes impõem dominação baseada na coerção. Esse equilíbrio 

forma o Estado em sentindo amplo, tornando-se em hegemonia revestida de coerção 

(COUTINHO, 1989, p.76). O ano de 1989 foi um marco para o Brasil uma vez que ocorreu 

a primeira eleição pelo voto direito desde 1960. Vários candidatos disputaram a presidência, 

porém apenas dois projetos políticos tiveram mais destaque, dividindo a opinião brasileira: 

o projeto de Fernando Collor de Mello, Neoliberal, pensado como um produto que deveria 

se ajustar, nos mínimos detalhes às demandas de seu público: o eleitor (WELTMAN, 1994, 

p. 20), fazendo a ponte entre o mundo tradicional, que vinha aos poucos desaparecendo, e o 

moderno que se expandia, projetando-se como líder messiânico e paladino da moralidade e 

modernidade (SALLUM, 2011, p. 167), e o projeto de Luís Inácio Lula da Silva, Social 

Democrata, candidato do partido dos trabalhadores (PT) com forte discurso socialista, 

apoiado por movimentos sociais organizados, pelo MST, pelos sindicatos e ligado às lutas 

dos operários, com um discurso de esquerda. As diferenças entre Collor e Lula eram obvias 

o candidato do PT de tradição esquerda “defendia o igualitarismo, a participação popular e 

a restrição de privilégios dos ricos” enquanto o candidato do PRN falava em resolver “a 

bagunça, o caos, o totalitarismo, à bandeira vermelha” (CONTI, 1999. p. 275). Esses dois 
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projetos, digladiaram durante a campanha eleitoral. Nesse período a imprensa constituiu um 

papel fundamental de disseminação das ideias políticas, agindo como aparelho privado de 

hegemonia. No decorre da campanha até o impeachment, no entanto, a imprensa ora age 

como aparelho privado de hegemonia para tornar o projeto político de Collor um projeto 

hegemônico, ora age como aparelho privado de hegemonia dos movimentos contra 

hegemônicos. Para Gramsci, a hegemonia é uma combinação de direção moral, política, 

cultura e intelectual com dominação. É uma supremacia exercida através do consentimento 

e da força, da imposição e da concessão, de e entre classes e frações de classes. Esta pode se 

dar de forma ativa, como vontade coletiva, ou se manifestar de forma passiva, por meio de 

um apoio disperso ao grupo dirigente / dominante. Este autor afirma ainda que a hegemonia 

se constrói a partir da sociedade civil e suas diversas instituições, mas tem no Estado um 

instrumento indispensável para a sua realização, consolidação e reprodução (ALMEIDA, 

2011, p. 121 apud GRAMSCI, 2000). Collor não consegue corresponder ao projeto que tinha 

vendido a população e, em decorrência da ineficácia do Plano Collor, começam alguns 

pontos de mobilização e atuação da sociedade civil, como o movimento estudantil e a 

imprensa como veiculadora é o principal meio de comunicação das mobilizações contrárias 

as práticas de corrupção do presidente. Assim, o movimento estudantil foi lentamente se 

reorganizando e à medida em que a mídia disponibilizava a ineficácia econômica e as 

denúncias de corrupção no governo Collor, tornando o projeto hegemônico de Collor 

questionável e possível de instabilidade. Segundo Gramsci, há a necessidade do controle de 

ordem econômica. Já impopular, considerado corrupto, e incapaz de reaver a estabilidade 

econômica do país. É nesse dado momento que movimento estudantil, enquanto partido 

político, estrutura suas bases, e começa a disseminar o surgimento de um movimento social. 

Grande marca do processo de impeachment do presidente Collor no brasil em 1992, foi sem 

dúvida a juventude “ cara pintada” que tomou conta das ruas e noticiários em todo o pais 

com uma grande repercussão internacional. Tudo amplamente divulgado pela mídia, jovens 

de todo segmento sociais. A representação do movimento dos caras-pintadas se deu de forma 

contrária daquela feita para dar uma feição social ao marajá, pois partiu de uma ideia 

concreta, de uma realidade que emergia da cotidianidade nas ruas e precisava ser explicada 

pelos meios de comunicação de massa. (QUINTÃO, 2010, 108). Para melhor entendimento 

os impressos fotografados dos Jornais (O Estado do Maranhão, O imparcial e o Jornal 

Pequeno), foram analisados e sistematizados em tabelas, com data, notícia, caderno e página. 

 

Tabela 1: Sistematização dos impresos do Jornal Pequeno de Janeiro de 1991. Disponível: 

Biblioteca Pública Benedito Leite – Seção Períodicos – São Luís/MA 

 

DATA NOTÍCIA CAD PÁG 

    

04/01/1991 JOÃO ALBERTO REVELA QUE COLLOR QUERIA 

FECHAR O BEM  

1 4 

 REAJUSTE DE PASSAGENS DE ÔNIBUS 1 4 

 ABC PÓLITICO 1 6 

05/04/1991 PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA ESCLARECE 

SALÁRIO 

1 7 

    

06/04/1991 FUNCIONARIOS DESCONTENTES 1 1 

 FUNCIONÁRIOS DESCONTENTES 1 3 
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Figura 1: Rebeldia, em 27 de agosto de 1992. 

Fonte: Jornal O Imparcial: (27/08/1992)  

 

Em matéria do dia 27 de agosto de 1992, o Jornal o Imparcial noticia passeata que ocorreu 

pelas ruas da cidade. Intitulada “Rebeldia”, o jornal trata o movimento como um 

agrupamento de estudantes que reivindicavam contra o sistema. O que evidencia de fato da 

liberdade de expressão e articulação de ideias contrarias ao governo sem intervenção policial 

uma vez que em nenhuma das notícias a menção a ação truculenta ou violente da força 

policial. De acordo com o que foi exposto nesse trabalho de pesquisa, pode se perceber que 

as manifestações estudantis nos estados foram de fundamental importância para a 

participação política dos maranhenses em questões de âmbito nacional. Assim, como o 

posicionamento dos jornais em relação a crise política. Tais manifestações também mostram 

as articulações do movimento estudantil em nível nacional, uma vez que as manifestações 

ocorriam simultaneamente em outras capitais. Isso mostra também que apesar de ser um 

Estado distante dos centros políticos, o Maranhão também teve participação efetiva na 

conjuntura política dos anos de crise política do país, não permanecendo a margem as 

questões políticas, sociais e econômicas do brasil. 

 

Palavras-chave: Movimento Estudantil. Impeachment. Impressos Maranhenses. 
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O ANTIGO HOSPITAL-COLÔNIA DO BONFIM: RESGATE GEOGRÁFICO E 

TOPONÍMICO DO LOCAL. 

 

Orientanda: Larissa Oliveira de CASTRO - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura - CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Yuri Michael Pereira COSTA. 

Prof. Ms. do Departamento História-CECEN/UEMA. 

 

O Hospital-Colônia do Bonfim foi inaugurado em 1937 e funcionou como instituição asilar 

projetada para abrigar doentes portadores do bacilo de Hansen sob a égide do isolamento 

compulsório durante décadas, apesar de pesquisas do começo dos anos sessenta 

comprovarem sua ineficácia como medida de prevenção e contenção de novos casos. Esse 

modelo de controle sobre a doença e os doentes perdurou durante muitos anos, ora ajudado 

pela localização geográfica do local ora pela arquitetura do hospital. A presente pesquisa 

objetivou resgatar, preservar e difundir a memória do antigo hospital, localizado em São 

Luís/MA, através da reconstrução geográfica e toponímica que caracterizou o local durante 

as décadas de seu funcionamento. Além de levantar registros documentais e iconográficos 

ainda existentes sobre as décadas de funcionamento do antigo Hospital-Colônia, que 

possibilitasse a elaboração de um acervo que contribua para a preservação dessa memória, 

sobretudo no que se refere a sua antiga geografia e às denominações dadas aos diferentes 

lugares da Colônia. Outro objetivo foi organizar as imagens e documentos coletados, 

confeccionando fontes de referência a pesquisadores interessados pelo tema e possibilitando 

o desenvolvimento de políticas públicas de preservação patrimonial para o local. Como já 

referido, a pesquisa objetiva interpretar a memória do antigo Hospital, para tanto utilizamos 

como principal fonte documental as entrevistas com egressos e, como fontes auxiliares, 

imagens. A História Oral foi utilizada por ser um procedimento metodológico que segundo 

Delgado (2006, p.18) aliado a uma metodologia que dar preferência a realização de 

entrevistas que participaram de momentos históricos, ajuda na construção de fontes e 

documentos. Os entrevistados participantes desta pesquisa estiveram internados no hospital 

entre os anos de 1937 e 1985. Tal recorte cronológico foi escolhido respectivamente por ser 

o ano da inauguração do hospital e por ser uma data baliza para as primeiras altas do 

internamento. Foram entrevistadas quatro pessoas, apesar de o número ser pequeno elas 

ofereceram material suficiente para que a análise chegasse ao ponto de saturação, que é 

quando não há mais informações novas e as possibilidades de estabelecer novos diálogos e 

ligações com as fontes e documentos se esgotam. Ainda no delineamento da metodologia, 

foi elaborado um roteiro de perguntas para guiar as entrevistas, foram perguntas abertas que 

tratavam majoritariamente sobre a arquitetura do hospital. Esta pesquisa tem seu referencial 

teórico para a análise dos depoimentos pautado em quatro conceitos gerais: instituição 

disciplinar em Foucault (2002), instituição total na perspectiva de Goffman (2007), a 

definição de poder simbólico para Bourdieu (1999) e o que seria memória coletiva segundo 

a análise de Michel Pollak (1997). Os estudos de Michel Foucault sobre as instituições 

disciplinares, com ênfase arquitetura do espaço e em como o poder infinitesimal são 

exercidos sobre os indivíduos, ajudou-nos a compreender a arquitetura do Hospital-Colônia 

como dispositivo de poder capaz de controlar e organiza os doentes em um ambiente 

previamente esquadrilhado e normatizado. Goffman analisa o funcionamento de instituições 

que isolam os internos do convívio social, a exemplo dos hospitais psiquiátricos, 

classificadas por ele como instituições totais. Para Goffman, elas podem classificadas como 

totais quando são “... locais estabelecidos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de 

cuidar de si mesma e que são também uma ameaça a comunidade, embora de maneira não 
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intencional; sanatórios para tuberculose, hospitais para doente mentais” (Goffman, 1974. p. 

76). Para Bourdieu, “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos, ou 

mesmo que o exercem” (Bourdieu, 1989, p. 8-9). Com efeito, a análise de Bourdieu nos 

ajuda a compreender as relações entre os doentes e os sadios, e ainda a circulação dos doentes 

dentro do interior do Hospital-Colônia. Como as principais fontes utilizadas neste trabalho 

foram constituídas a parti das falas dos egressos, optamos por utilizar o conceito de memória 

coletiva e individual na perspectiva de Maurice Halbwachs. A primeira se distribui dentro 

de uma sociedade, neste caso a dos egressos, da qual são imagens parciais, pois ela é 

constituída de memorias individuais, ou seja, de um ponto de vista particular de determinada 

pessoa. Nas entrevistas as indagações giraram em torno de questões referentes à topografia 

do hospital: seus limites e área ocupada. Levando em conta que a construção deveria 

aproveitar ao máximo a configuração da extensão e arquitetura para que ali fossem 

produzidos mantimentos para a colônia. A análise das respostas apontou que não há 

divergências quanto aos limites físicos, como o muro e a cerca, pois tomam como ponto de 

referências locais atuais que atualmente estão localizados nos limites antigos da colônia. 

Estes pontos de referências em comum nas narrativas na visão de Halbwachs fazem parte de 

esforço da memória individual “... para evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa 

recorrer ás lembranças de outras, e se transporta a pontos de referências que existem fora de 

si, determinados pela sociedade” (Halbwachs, 2006, p. 72). Os pontos de convergências 

encontrados nas respostas podem ser tomados como lembranças que fazem parte da memória 

coletiva, ou seja, compartilhada por certo grupo de pessoas que possuem trajetórias comuns. 

Como disse Delgado (2003, p. 52) cada depoimento é um componente especifico de um 

mosaico maior que é a coletividade, deste modo os relatos permitiram traçar o grau de 

envolvimento dos internados para a construção de uma realidade, um sentido de mundo em 

que se conserva e reproduz a hierarquia social no hospital-colônia. E neste exercício de 

recordar o que foi vivido percebemos que suas falas visam transmiti a ideia de como era o 

outro, pois geralmente recorrem a características com fortes elementos de inversão. São 

narrativas perpassadas constantemente pela presença de uma fronteira estabelecida entre 

doentes e funcionários, que apesar de estarem no mesmo espaço geográfico estavam 

inseridos dentro de uma hierarquia social no qual o elemento diferenciador é a doença. Como 

proposto nos objetivos destas tem como resultados fotografias da época em que o hospital 

funcionou sob a égide do isolamento compulsório e ainda o mapa-memória. O mapa foi 

elaborado a parti das falas dos egressos em conjunto com uma visita as antigas construções, 

ou o que ainda restou delas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Refeitório atualmente.     Figura 2- Refeitório nos anos do isolamento compulsório 
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     Casas Cinema Igreja Nova 

     Cerca Pavilhão masculino Policlínica 

     Guarita Pavilhão feminino Refeitório 

     Prisão Barracão do Padre Administração 

     Asilo Igreja Antiga Estação de Rádio 

Figura 3: Mapa-memória. 

 

Palavras-chave: Hanseníase, Colônia do Bonfim, Toponímia. 
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O IMPEACHMENT ATRAVÉS DOS IMPRESSOS MARANHENSES. 
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Acadêmica do Curso de História Licenciatura– CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 
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Durante as eleições em 1989 dois projetos hegemônicos políticos distintos se sobressaíram 

e se digladiaram na mídia, o apresentado pelo candidato do Partido da Reconstrução 

Nacional (PRN), Fernando Collor de Mello, de cunho liberal-corporativo, e o outro 

defendido pelo candidato dos Partidos dos Trabalhadores (PT,) Luís Inácio Lula da Silva, 

que visava desenvolver uma democracia de massas. É claro que com o apoio da mídia o que 

acabou sendo naturalizado como de interesse nacional foi o do candidato Fernando Collor, 

levando assim, a faixa Presidencial naquele ano. Assim sendo, essa pesquisa tem como foco 

central de investigação os elementos constitutivos da crise política que iniciada em 1990 que 

levou ao impeachment de Fernando Collor de Mello em 1992. Para tal, têm-se como corpos 

documentais os impressos maranhenses O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno e O 

Imparcial entre os anos de 1990 a 1992. Os acontecimentos políticos, econômicos e sociais 

no mandato de Collor ganharam uma dimensão pública nacional através da participação da 

mídia. Busco assim, entender a nível regional a participação dos impressos na construção 

desse contexto histórico. Espero lançar novas luzes e questionamentos sobre as 

particularidades da história maranhense no se refere à questão política. Quanto à 

periodização deste trabalho, enfatizo a grande importância deste momento por ser o mandato 

do primeiro Presidente eleito pelo voto direto após o período turbulento da ditadura 

empresarial-militar, e pelas mudanças ocorridas no meio político, econômico e social tanto 

no Brasil como no mundo. Destaca-se, então, o modelo de Estado que a partir da vitória do 

candidato do PRN foi implementado como solução para conter a crise que assolava o país, 

ou seja, o modelo neoliberal. O Governo de Fernando Collor de Mello, foi constituído por 

uma forte midiatização, tanto nos veículos impressos quanto nos telejornais. Essa 

midiatização é primordial para que seu plano político de modernidade tenha sucesso e 

alcance regional e nacional. Por isso é que utilizo a imprensa regional maranhense como 

fonte e objeto de estudo. Almejo saber como esse plano governamental inicialmente é 

divulgado e aceito por grande parte da população, como o remédio que ia sanar as feridas 

que ainda estavam abertas depois de um longo período de Ditadura. Essa discussão inicial 

em torno da vitória do candidato do PRN e de seu projeto político hegemônico que iria 

solucionar a crise é fundamental para alcançarmos depois o entendimento acerca da 

constituição das acusações e da crise política do Governo levando a derrocada do Presidente 

através do processo de impeachment em 1992. Para entender essas mudanças via Governo 

Collor, é preciso ter como eixo de leituras um conjunto de referenciais teóricos construídos 

pelo intelectual Antônio Gramsci, principalmente no que diz respeito a imprensa como 

“aparelho privado de hegemonia”. Ou seja, a imprensa é vista pelo intelectual como uma das 

mais importantes “casamatas do capitalismo”, utiliza-se de sua arma fundamental a 

persuasão e sua abrangência, os impressos estão entre um dos meios de comunicação mais 

utilizados pela população para obter informações sobre o que acontece a nível regional e 

nacional, contendo assim, poderes de divulgações de um determinado projeto político que 

visa se tornar hegemônico. É fundamental identificar também o posicionamento dos 

“aparelhos privado de hegemonia”, ou seja, para Gramsci a imprensa, busca de certa forma 

lhe trazer benefícios particulares com suas publicações. Sendo assim, o pesquisador precisa 

tentar identificar à subjetividade dos agentes construtores da notícia, além da questão 
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hegemônica a imprensa se molda pela “guerra de posições”, ou seja, através de alianças que 

são ampliadas de acordo com os interesses mercadológicos de seus donos, o empresariado.  

 

 

Figura 1: Quantificação das Matérias selecionadas  nos impressos maranhenses no ano de 

1992. 

 

Mapeamento e análise dos impressos maranhenses O Estado do Maranhão, Jornal Pequeno 

e O Imparcial no ano de 1991 e 1992. 

 

Tabela 1- Sistematização dos editoriais do Jornal Pequeno de Janeiro de 1991. Disponível: 

Biblioteca Pública Benedito Leite – Seção Períodicos – São Luís/MA 

Tabela 2- Sistematização dos editoriais do jornal O Imparcial de Janeiro de 1991. 

Disponível: Biblioteca Pública Benedito Leite – Seção Períodicos – São Luís/MA 

Tabela 3 - Sistematização e análise do impresso O Estado do Maranhão de Janeiro de 1992. 
Disponível: Biblioteca Pública Benedito Leite – Seção Períodicos – São Luís/MA 
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O Estado do
Maranhão

Janeiro de 1991   

Data  1º Título 2º Título 
04/01/1991 João Alberto revela que Collor queria fechar BEM  
08/01/1991 Collor quer rever logo o sistema de governo  

13/01/1991 Collor revoga onze mil decretos antigos  

Janeiro de 1991   

Data  1º Título 2º Título 
01/01/1991 Collor quer modernizar o Brasil  
03/01/1991 Presidente convoca o Congresso  

04/01/1991 Collor veta a indexação de salários   

Janeiro de 1992   

Data  1º Título 2º Título 
01/01/1992 Escândalos e recessão marcam 1991  
01/01/1992 Sai Zélia e entra Marcílio na Economia  

04/01/1992 Alcance e limite da agenda do consumo  
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Tanto a Reforma de Estado proposta e iniciada pelo Governo Collor, como as demais ações, 

foram entendidas como o início de um processo de resgate de Reconstrução Nacional, ideia 

que passou a simbolizar a resolução de todos os problemas e a chegada de um futuro 

promissor. No entanto, o que pode ser avaliado no aparato dos impressos foi algo bem 

diferente. O trabalho que a mídia impressa ofereceu neste momento, reflete mais tarde nas 

manifestações populares pedindo o impeachment de Fernando Collor de Mello. 

Palavras-chave: Governo Collor. Imprensa. Impeachment 
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O IMAGINÁRIO SOBRE O MAR, O PESCADOR E SEUS DEUSES NA ATENAS 

CLÁSSICA. 

 

Orientando: Talysson Benilson Gonçalves BASTOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Livia Bomfim VIEIRA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de História e Geografia − CECEN/UEMA  

 

O plano de pesquisa ―”O imaginário sobre o mar, o pescador e seus deuses na Atenas 

Clássica” tem por finalidade a construção de um saber que relacione o imaginário sobre o 

mar e o lugar social, jurídico, cultural e político daqueles que desenvolviam suas dinâmicas 

naquele espaço, tal como a busca pelo estatuto cívico destes agentes: Os pescadores 

atenienses do período Clássico. Esta pesquisa esteve baseada nos seguintes objetivos: 

identificar o lugar físico e as atividades do pescador; problematizar a iconografia grega com 

temas relativos ao mundo marinho e analisar a construção dos discursos sobre os “homens 

do mar”. Primeiramente fizemos um levantamento bibliográfico, que envolveu a leitura de 

documentação textual e imagética. Para a leitura da documentação primária, optamos pelo 

método proposto por Frontsi-Ducroux (1975) que visa identificar a família lexical de um 

termo e perceber seus atributos, os juízos de valores empregados quando ele aparece na 

documentação textual, o termo que escolhemos foi: alieús (pescador). Segundo a autora, 

para cada ocorrência o contexto nos fornecerá dois tipos de dados: primeiramente o 

significado do termo, o seu emprego e os sentidos atribuídos a ele, segundo: refere-se aos 

valores que são associados ao termo. Então a partir deste termo selecionado e das palavras 

que formam suas respectivas famílias lexicais identificamos, na documentação o sentido 

dado a ele, para a documentação imagética trabalhamos com os preceitos propostos por 

Matiny Joly e o seu quadro de análise. Nossa discussão teórica se deu após a coleta de alguns 

documentos primários que serão de suma importância para o desenvolver da pesquisa tais 

como As Leis, Platão (1984); Política, Aristóteles (1977) leituras indispensáveis para a 

construção de um panorama sobre o ideal cívico, e as leis regulamentadoras da cidade ideal, 

tal como o tratado de Oppien, Halieutica e as cartas de Alciphron que nos fornecem alguns 

dados técnicos, o cotidiano e a difícil vida dos pescadores, seus anseios e suas esperanças, 

além disso algumas ações que nos permitem a construção de um olhar político sobre aquele 

grupo. Com relação à documentação imagética o Corpus por nós selecionado possui 

cerâmicas figurativas de imagens tanto míticas como as consideradas cenas do cotidiano, 

vale ressaltar que o recorte temporal se refere aos períodos do século 500 ao 400 a.c. 

Trabalhamos até agora com a ideia de Lugares proposta por Marc Augé (1994), trazendo 

essa noção para o espaço marinho como sendo o lugar estranho, de transição, ou seja, espaço 

do desconhecido, mas que é o espaço de identidade de grupo do pescador “[...] a partir do 

momento que o dispositivo espacial é, ao mesmo tempo, o que exprime a identidade do 

grupo, as origens do grupo são, muitas vezes, diversas, mas é a identidade do lugar que o 

funda, congrega e une, (Augé, 1994, p.45)”. Que do mar vinham os estrangeiros todos os 

atenienses o sabiam. O que vinha e o que ia pelo mar promovia encontros e interações 

múltiplas, cujas diversas razões não poderiam ser compreendidas pelo apelo único ao aspecto 

político e econômico. Para aqueles que iniciaram uma reflexão sobre a polis, o mar era uma 

aporia, ou seja, uma contradição talvez insolúvel para a definição política do homem, Platão 

e Aristóteles, na medida em que formularam o problema da gestão de uma polis e de seu 

espaço físico, tiveram de lidar com essa contradição que reside, na verdade, na própria 

definição do que é polis e quem são os habitantes, toda a população ou somente quem era 

considerado cidadão? O mar se apresenta a teoria política como caminho físico e como 
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metáfora (forma de explicação), como paisagem e como meio, instância útil e ao mesmo 

tempo nociva à polis, demarcando seu forte caráter ambivalente. As soluções propostas não 

demostram apenas o olhar sobre o mar como operador das relações de interação entre as 

populações humanas, mas ainda, revelam algumas preocupações e urgências da cidade 

cotidiana, principalmente ao que tange a ideia de limitação de interações entre habitantes 

dos portos/ cidadãos nucleares. É a abertura para a interpretação de uma cidade altamente 

hierarquizada; excludente; de lugares muito bem demarcados e que não via espaço para 

aspectos transitórios ou não/mal definidos.O medo do contato com o outro estaria ligado à 

preocupação de que ideias estrangeiras, como evidencia Aristóteles, pudessem em algum 

nível afetar o sistema políade, trazendo o caos e desordem. O pescador sendo aquele que não 

cumpria certos pressupostos da idealização do cidadão bom, caracteriza-se como uma hýbris 

(desmedida) política, aquele que poderia através do contato com o cidadão “bom” torna-lo 

ardiloso, corrompe-lo daí toda a regulamentação entre espaços selvagem (costa; planícies 

alagadiças) e espaço de cultura plena (acrópole; pnix ). (Aristóteles, VII, 1327b, 8-9).Mesmo 

as divindades, no imaginário grego, possuiriam um lugar muito bem demarcado, Ártemis, 

por exemplo, uma deusa de origem asiática, mas que por processos de assimilação acaba 

incorporando-se ao panteão grego oficial como uma das doze potencias e protetora dos 

caçadores, a pesca aqui entendida como uma espécie de caça também nos dá vazão para 

atribuição dessa deusa à figura dos pescadores, em seu Hino ao qual lhe dedica Calímaco9 

destacamos a declaração de Ártemis: “Que todas as montanhas sejam minhas [...] só 

descendo à cidade raramente, caso precisarem dela”. Além da construção paisagística 

própria dessa deusa, ou seja, as montanhas e os bosques, ela faz-se presente nos lugares 

inabitados o qual os gregos chamavam de agrós, esse termo pode ser atribuído ao contexto 

de territórios muito distantes e não cultivados.Outro termo atribuído à Ártemis, segundo 

Vernant (1991), é limnâtis “a dos brejos e lagunas”. Tem seu lugar na orla marítima, as zonas 

costeiras em que, entre a terra e a água, os limites são imprecisos; está ainda nas regiões do 

interior, quando o transbordamento de um rio ou a estagnação das águas cria um espaço não 

totalmente seco nem plenamente aquoso e onde qualquer tentativa de cultura agrícola é 

precária e arriscada. O caráter disfórico atribuído às planícies não cultiváveis partem de uma 

herança arcaica na qual os valores da polis ateniense estariam voltados à renda da terra. Para 

Vernant, “mais que um espaço de total selvageria, representando uma alteridade radical em 

relação à cidade e a suas terras humanizadas, esses espaços dúbios são os verdadeiros 

confins, zonas limítrofes onde o outro se manifesta e, portanto, deve ser evitado10”. A caça 

marinha é selvagem, por justamente ser exercida em um espaço que é próprio do outro, além 

disso, está não obedece um conjunto de regulamentações e obrigações estipuladas pela caça 

aristocrática, aquela não constitui-se como paidéia ordenada, a pesca é uma cultura de 

tradição intergrupal ou solitária e não algo que pretenda contribuir para a cristalização de 

uma identidade aristocrática, mesmo que possamos pensar em uma “paidéia” da pesca, está 

como uma tradição de grupo que hipoteticamente seria repassada hereditariamente. O 

pescador que também era uma agente daquele sistema cultural e um participante ativo do 

meio marinho tinha por principais rituais o respeito às deidades marinhas com o objetivo de 

obtenção de boas navegações ou bons frutos na caça. Pensamos a atribuição do espaço 

portuário como símbolo ambivalente entre os espaços rurais e urbanos, o porto é um “terceiro 

lugar”, marcado pela dualidade transitória, é o lugar onde os limites se entrelaçam e as 

distinções sociais afloram, para Platão a cidade ideal não deve abrir ou acolher esses espaços 

dúbios, ora, como já posto, todo o terceiro livro das Leis é uma ode disfórica e discursiva 

relacionada ao mundo marinho, mas se investigarmos outras narrativas como a lenda da polis 

                                                           
9 Calímaco, Hino a Ártemis, 18. 
10 VERNANT, 1997, p.18 
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de Atlândida percebemos o teor da paidéia proposta por Platão. Sendo assim concluímos 

que este, um educador da aristocracia ateniense estava preocupado na afirmação de uma 

identidade que fazia parte, ou abrangeria, uma parcela extremamente reduzida do 

contingente social grego, entra aqui a crítica às fontes, claramente o discurso aristocrático 

estava contido nos escritos platônicos, a tentativa de homogeneizar as identidades plurais 

que se construíram na Ática estaria, ao nosso ver, ligado ao discurso de soberania e divisão 

social, por outro lado, a investigação da iconografia nos permitiu identificar que a identidade 

destes homens do mar, não era de certa maneira tão negligenciada por parte de uma cultura 

mais “planificada”, através das percepções paisagísticas contidas na figuração relacionada 

ao mundo marinho é identificado o respeito ao local de atuação destes.   

Figura 1. Cena de transporte de pesca.- Beazley, J.D., Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd 

edition (Oxford, 1963): 110.6. 

 

Palavras-chave: Imaginário. Pescadores. Atenas. 
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A PRÁTICA DO PROFESSOR DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO. 

 

Orientando: Carlos Eduardo de Freitas NOGUEIRA - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do curso de Pedagogia – CESTI/UEMA. 

 

Orientador: Marcos Roberto Alves OLIVEIRA. 

Prof. Msc. Do Departamento de Pedagogia do CESTI/UEMA. 

 

O ensino de Filosofia nas escolas sempre foi ponto de grande discussão no meio educacional: 

Entre órgãos governamentais ligados à educação (e também nos órgãos não ligados a área 

educacional), secretarias, escolas, professores e alunos. Cercada de interesses sociais, 

ideológicos, econômicos, o ensino de filosofia quase sempre teve que ausentar-se ou 

adequar-se aos novos ditames. Pensar a Filosofia como eixo importante no desenvolvimento 

moral e social do individuo ou tê-la como disciplina que apenas completa a grade curricular 

das escolas? , possuir professores formados na área em que lecionam ou ter nos quadros 

docentes, profissionais de diversas outras áreas do conhecimento?. Problematizações como 

essas permeiam a longa trajetória do ensino de filosofia que concomitantemente influencia 

o processo de formação do professor de Filosofia. Objetivou-se com esta pesquisa investigar 

as políticas educacionais referentes à formação dos profissionais de filosofia do ensino 

médio, assim como caracterizar a pratica pedagógica do professor de filosofia que atua em 

duas escolas de ensino médio no munícipio de Timon, Maranhão: Centro Educacional Jacira 

de Oliveira e Silva (CEJOS) e Centro Educacional Senador Clodomir Millet. Imbuído a esses 

aspectos, evidencia-se uma problemática pertinente que se soma a discussão: que tipo de 

formação os professores estão recebendo para ministrar a filosofia?. Muito lutou- se pela 

volta da filosofia como disciplina obrigatória nas escolas brasileiras, fato esse que ocorre 

com a promulgação da Lei n° 11.684, de 2 de junho de 2008. Após sete anos de reinserção 

nas grades escolares brasileiras a filosofia ainda atravessa a dificuldade em formar 

profissionais competentes e habilitados que possam trabalhar com uma gama de 

conhecimentos existentes, incentivando ainda a produção de conhecimento. Não basta 

apenas tê-la como disciplina, precisa-se antes de tudo formar aqueles que darão o sentido de 

ser do ensino da filosofia: problematizadora, questionadora, reflexiva. Para alcançar os 

resultados desta pesquisa utilizou-se pesquisa bibliográfica como instrumento de analise e 

configuração do tema objeto de estudo, bem como documentos de entidades ligadas a área 

educacional. Utilizou-se ainda a pesquisa de campo com o uso de questionários abertos e 

fechados junto aos professores de Filosofia das escolas alvo do projeto. As analises 

documentais deram o primeiro passo na proposição elencada no seio do projeto de pesquisa. 

Percebeu-se a primeiro momento que a Filosofia passava a ter espaço e reconhecimento nos 

documentos reguladores da educação: LDB, PCNs e DCs para o ensino médio dentre outros. 

Segundo a LDB seção IV do Ensino Médio, no Art.35º. O ensino médio, etapa da educação 

básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: III- o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico. Como elencado acima, uma das finalidades 

do ensino médio, está intimamente ligada à filosofia e consequentemente ao professor de 

filosofia. O profissional deve estar capacitado de tal maneira que possa desenvolver praticas 

pedagógicas e metodológicas que possam chegar aos objetivos mencionados. Despertar a 

autonomia e criticidade nos alunos...parecem retoricas intrínsecas à filosofia. A politica de 

formação de professores licenciados em Filosofia enfrenta um enorme dilema: formar o 

filosofo, conhecedor das bases filosóficas, do conhecimento erudito, e ao mesmo tempo, 

formar o profissional revestido de praticas pedagógicas que possibilitem- o levar o 

conhecimento da filosofia de modo pratico, reflexivo e dinâmico, sem a caracterização 
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conteudista ou moralizadora que permeia o ensino de filosofia nas escolas. Durante a 

pesquisa ficou nítido a dificuldade  que os docentes tinham em alinhar essas duas pontes 

citadas anteriormente. Dos oito professores ministrantes da disciplina de filosofia nas duas 

escolas, sete relataram ter grandes dificuldades em alinhar o conhecimento teórico da 

disciplina com a realidade cotidiana dos alunos levantando e propiciando os momentos 

reflexivos e de discussões, ou seja, quase 100% dos professores ouvidos apresentam essa 

dificuldade. Evidenciado esse ponto, buscou-se entender as causas que levaram a esses 

resultados. Durante uma entrevista foi perguntado aos docentes se os mesmos possuíam 

graduação na área em que lecionavam (Filosofia), as respostas obtidas estão contidas na 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1: Formação dos oito professores que ministram a disciplina de Filosofia nas escolas 

Centro Educacional Jacira de Oliveira e Silva e Senador Clodomir Millet ambas situadas na 

cidade de Timon-MA. 

PROFESSOR AREA DA 
GRADUAÇÃO 

PÓS- 
GRADUAÇÃO 

MESTRADO DOUTORADO 

A Licenciatura em 
Pedagogia 

Psicopedagogia NÃO NÃO 

B Licenciatura plena 
em História 

Docência do 
Ensino Superior 

NÃO NÃO 

C Licenciatura plena 
em Geografia 

Gestão Ambiental NÃO NÃO 

D Licenciatura plena 
em Educação 

Física 

Docência do 
Ensino Superior 

NÃO NÃO 

E Ciências Sociais Políticas Públicas NÃO NÃO 

F Letras- Português Libras NÃO NÃO 

G Letras- Português Libras NÃO NÃO 

H Licenciatura plena 
em Matemática 

Gestão Escolar NÃO NÃO 

 

A tabela mostra que dos oito professores que encontram-se nos quadros das respectivas 

escolas, ministrando a disciplina de Filosofia nenhum tem graduação na área em que atua. 

Uma das escolas utiliza o professor de Matemática (Ciências Naturais) para ministrar 

Filosofia (Ciências Humanas). Nenhum dos entrevistados possui pós- graduação em 

Filosofia. Constata-se então que grande parte das dificuldades enfrentadas em sala são 

reflexos da falta de formação específica. Ressalva-se, contudo, que o fato de o docente não 

ser formado na área em que leciona, seja garantia de uma aula totalmente aquém do esperado 

para a disciplina. A ausência de professores formados em Filosofia direcionou o olhar para 

dentro dos centros acadêmicos de formação superior. Nas duas maiores Instituições de 

Ensino Superior Publica no Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão- UEMA e 

Universidade Federal do Maranhão- UFMA, os cursos de Filosofia não possuem grande 

espaço. Na primeira IES, o curso é ofertado apenas a distancia, já na segunda IES, o curso 

também é ofertado a distancia, mas com uma turma presencial em São Luís. Analisando a 

oferta de cursos superiores para o ano de 2016 nas duas instituições pouco se percebe a 

presença da Licenciatura em Filosofia. Na UEMA, apenas a distancia, já na UFMA ofertada 

presencialmente apenas no Campus de São Luís. A pouca oferta de cursos superiores no 

estado para formar professores especialistas, alinhada com a falta de ligação entre as praticas 

filosóficas e as praticas pedagógicas em sala, são os principais implicantes presentes no 

processo de formação dos professores de Filosofia no ensino médio.  Segundo relatos dos 
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professores, não existe nenhuma política de formação ofertada pela secretária de Estado da 

Educação, no que se relaciona ao desenvolvimento de novas praticas, competências e 

habilidades para ensinar. Dentro das próprias escolas, a situação não converge para uma 

perspectiva animadora: salas de aula lotadas, ausência de livro didático (durante uma boa 

parte do ano de 2014), carga horária da disciplina reduzida ao máximo impossibilitando 

ainda mais o ensino e a oportunidade do professor de tentar o dialogo, a conversação, as 

proposições, desinteresse dos alunos em assistir a tais aulas. Conclui-se que as políticas de 

formação de professores em Filosofia ainda encontram-se aquém da importância que a 

mesma tem no meio educacional e social: formar o cidadão crítico, consciente, questionador, 

evidenciando assim a necessidade de repensar a Filosofia no contexto educativo, transpondo 

a parte de afirmação enquanto disciplina, buscando firmar e fortalecer ( possibilitando novas 

competências e habilidades) aos agentes transmissores do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Filosofia. Educação. Formação docente. 
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EMPREENDEDORISMO COMO ALTERNATIVA NA GESTÃO ESCOLAR. 

 

Orientanda: Cristiane dos Santos SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmica do curso de Pedagogia-CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Deuzimar Costa SERRA.  

Prof.ª Dr.ª Adjunto I - CESCD/UEMA. 

 

A gestão escolar na atual conjuntura exige uma reforma no pensar, planejar e agir dos 

profissionais da educação que remete a uma formação que contemple uma proposta 

inovadora de gestão visando atender as demandas e necessidades dos Sistemas e Unidades 

Escolares é neste enfoque que o tema se materializa e se contextualiza argumentando que 

uma gestão empreendedora resulta em uma escola de sucesso. Este estudo aborda sobre as 

concepções dos gestores educacionais quanto ao empreendedorismo e a sua aplicabilidade 

na gestão escolar, verificando se suas características e atitudes se encaixam em uma gestão 

empreendedora, a fim de responder ao problema: Qual o perfil de gestor educacional que 

caracteriza uma gestão empreendedora para a construção de uma escola de sucesso? Nessa 

perspectiva delineou-se como objetivo geral: conhecer o perfil dos gestores escolares nas 

escolas do Município de Codó-Maranhão; objetivos específicos: Identificar o perfil dos 

gestores escolares; caracterizar o perfil dos gestores escolares e descrever o perfil do gestor 

escolar empreendedor visando uma escola de sucesso, tendo como referência as concepções 

atuais de gestão escolar. Nesse sentido, propõe-se o conhecimento empreendedor por ser 

capaz de remodelar a realidade procurando atingir a auto realização de modo a conceder 

valores positivos para a comunidade. No entanto, de acordo com Dolabela (2003), 

empreender supõe a criação de formas para gerar e distribuir riquezas materiais e imateriais 

por meio de ideias, conhecimentos, teorias, artes, filosofia. Logo, esse pensamento relaciona-

se com o conceito de gestão em Luck (2006) tendo como pressuposto de que o êxito de uma 

organização social depende da mobilização da ação construtiva conjunta em seus 

componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado 

por uma vontade coletiva. A análise dos resultados teve como cerne as abordagens 

qualitativa e quantitativa, seguindo as etapas e atividades propostas no cronograma da 

pesquisa, que traduz as etapas das ações de campo que foram executadas, contemplando 05 

(cinco) escolas e 10 (dez) diretores e seus respectivos adjuntos. Para a coleta de dados 

utilizou-se neste trabalho a técnica de entrevista semiestruturada, em que apresenta como 

vantagens a uniformidade das questões preestabelecidas, propiciando comparar dados das 

respostas, e também a possibilidade do entrevistador, ao perceber a necessidade de 

aprofundamento de uma questão, investigar outras questões que permitam tal 

aprofundamento. A população que compõe a amostra estudada foi definida de acordo com 

as escolas que possuem maior número de alunos matriculados, maior estrutura física que 

consequentemente presenciam cotidianamente, a multiplicidade de tarefas burocráticas ou 

diversos tipos de problemas em sua gestão. Entretanto é pertinente apresentar inicialmente, 

embora de forma breve, a identificação dos 10 gestores das escolas relacionadas, na qual 09 

são do sexo feminino e 01 do sexo masculino com idade média de 45 anos. A experiência 

na gestão varia de 05 a 06 anos. Quanto à formação acadêmica, a predominância é na 

Matemática como primeira Graduação e Pedagogia como segunda, observando que todos 

possuem pós-graduação em Gestão, incluindo Supervisão e Planejamento. No cenário da 

gestão atual, há exigências quanto às competências inerentes a formação dos gestores 

escolares passando a ser um desafio para o sistema educacional. Em geral, a formação básica 

dos líderes escolares não se baseia sobre a área específica de atuação, Luck (2000) afirma 

que mesmo quando estes profissionais a têm, ela tende a ser livresca e conceitual, uma vez 
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que esta é, em geral, a característica dos cursos superiores na área social. No que diz respeito 

às concepções dos gestores acerca da essência do “Ser” empreendedor, porquanto, os 

gestores a desconhecem evidenciando que precisam liderar as escolas ultrapassando as ideias 

científicas, técnicas e experimentais, conduzindo-as gerando mudanças consideráveis para o 

avanço da coletividade. Considerando que só a ideia não é suficiente para configurar uma 

ação empreendedora, Dolabela (2003) afirma que, “é preciso transformá-la em algo 

concreto, viável, sedutor pela sua capacidade de trazer benefícios para todos, o que lhe dá 

caráter de sustentabilidade”.  Porem, as dificuldades para vencer os desafios cotidianos 

persistirá enquanto não houver a capacidade de reverter os desafios em oportunidades para 

chegar ao sucesso, a partir dessa questão, destaca-se a fala dos diretores entrevistados, em 

resposta à pergunta: Quais as dificuldades, impedimentos e desafios enfrentados para 

efetivar uma gestão escolar pautada nos princípios da autonomia e democracia? “O gestor 

não tem autonomia, ele deve obediência aos seus superiores e cumprimento das normas 

recebidas, com isso toda a sua equipe tem que ser conivente. A comunidade escolar não 

participa e não tem voz ativa. A escola não é totalmente democrática” (D.A.1). “A falta de 

autonomia a limitação do uso do recurso, a falta de apoio da família na escola” (D.4). Esses 

discursos caracterizam uma gestão escolar que não possui liberdade perante a gestão dos 

recursos e tomada de decisões, contudo a prática da autonomia demanda, por parte dos 

gestores da escola e de sua comunidade, um amadurecimento caracterizado pela confiança 

recíproca, pela abertura, transparência e transcendência de vontades e interesses setorizados 

ou pessoais, em nome de um valor maior que é a educação de qualidade para os alunos. A 

forma de escolha do representante escolar, influência consideravelmente no processo de 

democratização da gestão, o que nos remete as falas dos diretores quanto a melhor forma de 

ocupar o cargo de diretor geral da escola: “Eleição direta. Em minha opinião a eleição direta 

é o melhor método porque você é escolhido pela comunidade escolar, pelos alunos e pelos 

professores e funcionários, que já conhece o seu perfil de trabalho, porém, o candidato deve 

ter curso gestão e conhecer a realidade da escola”. (D.A.2) A partir do processo de eleição, 

procura-se identificar por meio das falas dos gestores quais seriam as características 

fundamentais de um líder. A diretora afirma, é aquele que “tem autoridade sem 

autoritarismo, um líder ao qual trabalha para ter e manter um bom relacionamento entre 

todos, sabendo trabalhar, dividir, compartilhar e gerenciar, ser líder é saber tratar e 

motivar o grupo”. (D.A.3). Diante do exposto, das dificuldades e impedimentos relatados 

quanto ao exercício gestão destaca-se que é por meio do espírito empreendedor que uma 

escola de insucesso poderá vir a ser uma escola de sucesso. Para tanto, o gestor precisa 

compreender a real essência do espírito empreendedor, compreender a gestão escolar sobre 

os princípios do empreendedorismo. No entanto, destaca-se a preocupação da oferta de 

cursos de especialização em gestão educacional, o que recai sobre o sistema de ensino a 

tarefa e a responsabilidade de promover, organizar e até mesmo realizar formação 

continuada para os diretores escolares. A formação continuada na perspectiva 

empreendedora visa o desenvolvimento de competências em gestão, com ênfase na atitude 

empreendedora e na inovação, materializada em um percurso curricular integrado e 

multidisciplinar. Os líderes de sucesso não precisam ter valores parecidos, mas saber como 

aplicar os princípios, considerando a situação em que a escola está inserida, combinando 

essas estratégias com sua realidade. Considerando o que foi exposto, é preciso ressaltar o 

papel da universidade como instituição de formação dos educadores-gestores, aderindo ao 

Empreendedorismo como componente curricular do processo de formação acadêmica dos 

profissionais da educação. 

 

Palavras-chave: Gestão. Empreendedorismo. Escola. 
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PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-

MIRIM: UMA ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A GESTÃO 

EDUCACIONAL E ESCOLAR E PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA 

EDUCAÇÃO. 

 

Orientanda: Jessiana Silva de SOUSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia-CESSIN/UEMA. 

 

Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 

Prof. Dr. do Departamento de Pedagogia-UEMA. 

 

Colaboradores: Andresa Maria Saraiva PACHECO – Graduanda em Pedagogia-

CESSIN/UEMA; e Josilene Chaves NUNES – Graduanda em Pedagogia-CESSIN/UEMA. 

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma das ferramentas do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), Lançado em 2007, pelo Ministério da Educação (MEC), como uma 

proposta de contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública do país. Estudos de 

Albuquerque (2012) apontam que os 5.565 municípios brasileiros aderiram ao Compromisso 

Todos Pela Educação e passaram a dotar o PAR como planejamento da educação municipal. 

Assim, todos os municípios se comprometeram a atingir as metas estabelecidas, e o MEC 

entrou com o apoio técnico e financeiro a estes municípios. O objetivo desta pesquisa, 

realizada junto ao sistema público de ensino municipal de Pindaré-Mirim/MA, é analisar a 

implementação do PAR, buscando evidências se o Plano trouxe contribuições para a gestão 

educacional e escolar e para melhoria da qualidade da educação. O estudo se apoiou em 

autores que dão suporte conceitual à análise, entre os quais Albuquerque (2012; 2013); 

Monteiro e Moreira (2010); Saviani (2009), além de documentos oficiais. A Pesquisa foi 

realizada na secretaria Municipal de educação (SEMED) e em escolas beneficiadas com 

recursos do PAR, e contou com a participação do secretário de educação e de gestores 

escolares e professores. Foram analisados documentos oficiais que tratam da política do 

MEC para a educação municipal. Iniciamos a pesquisa com uma visita à secretaria municipal 

de educação, onde a equipe da pesquisa prosseguiu a investigação com uma entrevista 

destinada ao coordenador do PAR e ao secretário de educação, interrogando sobre as 

questões: quando iniciou o processo de elaboração PAR no município; se a elaboração do 

PAR contou com a participação da comunidade escolar e da sociedade civil; quais ações que 

foram priorizadas; se contou com a assistência técnica do MEC; e, se o PAR contribuiu para 

a melhoria da qualidade da educação no município. Em relação à implantação do PAR o 

coordenador respondeu o Plano teve início em 2007, passando por uma reformulação em 

janeiro de 2013, na atual gestão da prefeitura municipal.  O gestor informou que foi dado 

ênfase à questão da infraestrutura das escolas, com reformas das já existentes e construções 

de novas escolas.  Uma das ações que mais foi bem atendida pelo MEC, segundo o 

coordenador do PAR, e com base nas entrevistas feitas aos gestores e professores, foi a 

formação continuada para professores PNAIC e de gestores escolares e, principalmente, a 

infraestrutura física das escolas. Das ações do PAR do município, as que tiveram maior 

impacto sobre a melhoria do atendimento escolar educativo, segundo o coordenador do PAR; 

foi a de infraestrutura das escolas, dando ênfase dizendo que “se você tem um ambiente 

agradável que é propício que tem toda a questão da infraestrutura”. A dimensão 

Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos foi destacada como uma prioridade pelo 

município. A Pesquisa constatou que existem ações que se expressam pela melhoria das 

instalações físicas das instituições municipais, entre as quais se destacam: construção, 

reforma e ampliação de escolas, bem como de quadras escolares; implantação de bibliotecas 
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e de laboratório de Ciências  e de  informática  nas escolas de ensino fundamental;  aquisição 

de mobiliários e equipamentos; e, transportes  adequados. O Plano é aceito como uma 

inovação importante e decisiva para o planejamento e para a execução de ações que visem 

ao bom atendimento da educação pública   no âmbito do município. Como afirma 

Freitas(2006), a situação educacional no Brasil não está resolvida plenamente. A autora 

destaca que houve grandes avanços com relação às políticas educacionais, porém há muito 

a fazer com relação a formação de gestores educacionais e às condições de trabalho dos 

educadores. Quanto à melhoria da qualidade da educação, o foco da política municipal é a 

elevação do IDED. Nesse sentido, a atenção do poder público tem sido na direção de elevar 

esses indicadores. Os quadros abaixo expressam essa atenção dada pelo poder público 

municipal. 

 

Tabela 1: Índice do Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do munícipio de Pindaré-

Mirim da 4º série/5º ano. 

4ª série/5° 

ano 

 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
 2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

PINDARE-

MIRIM 

 
2.9 3.7 4.0 4.0 3.5 3.0 3.3 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado 

 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do munícipio de Pindaré-

Mirim da 8º série/ 9º ano. 

8ª série/ 9° 

ano 
Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

PINDARE-

MIRIM 
2.7 3.5 3.7 3.7 * 2.7 2.9 3.1 3.5 3.9 4.2 4.5 4.7 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado 

 

O IDEB do município teve um apreciável crescimento no ensino fundamental dos anos 

iniciais, no período de 2007 a 2011, mas teve uma queda no ano de 2013, que segundo o 

Ministério da Educação (MEC) o número de participantes na Prova Brasil foi insuficiente 

para obter um bom resultado. A análise dos documentos coletados e dos depoimentos dos 

entrevistados pela pesquisa permite concluir que, para os gestores o PAR está contribuindo 

significativamente para a melhoria do atendimento da educação do município porque 

oportuniza o município repensar suas políticas e estabelecer prioridades com vistas à 

melhoria da qualidade da educação. De igual modo, a pesquisa constatou que o PAR se 

constitui como o único planejamento de ações da educação pública do município pesquisado. 

Além disso, a maior constatação é a de que a qualidade da educação vislumbrada pelos 

gestores municipais se restringe à elevação do IDEB, o que tem gerado certa insatisfação no 

http://ideb.inep.gov.br/resultado
http://ideb.inep.gov.br/resultado
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âmbito dos professores que, ao tratar de melhoria da qualidade da educação citam que esta 

está associada a outros fatores relacionados ao atendimento escolar. 

 

Palavras-chave: Educação, Plano de Ações Articuladas (PAR), Qualidade. 
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ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS 

DE LICENCIATURA DE SÃO LUIS, TOMANDO COMO REFERÊNCIA O 

QUESTIONÁRIO RESPONDIDO PELOS ESTUDANTES NO ENADE DE 2011. 

 

Orientanda: Maria Luiza Miranda RIBEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia Cecen /UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Prof.ª Drª. do Departamento de Educação e Filosofia CECEN /UEMA. 

 

Colaboradores: Melcka Yulle Conceição Ramos - Acadêmica do Curso de Pedagogia 

Cecen/UEMA; Nalzilene Raposo - Acadêmica do Curso de Pedagogia Cecen /UEMA. 

 

A partir dos anos 90, houve uma explosão a cerca do tema da educação superior no Brasil, e 

consequentemente a avaliação desse nível de ensino, uma vez que é notório em todo mundo 

que investimentos nesse seguimento por parte dos governantes é de suma importância para 

o desenvolvimento socioeconômico dos países.  A partir dessa lógica houve uma grande 

expansão desse nível de ensino no país , mas só expandir não basta , há de verificar se essa 

educação obedece a padrões mínimos de qualidade, para isso surgiram várias políticas de 

avaliação. Podemos compreender o Sinaes como uma política que tem como objetivo de 

assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 

de graduação e do desempenho do estudante, para atender essa necessidade da verificação 

de qualidade. A avaliação do desempenho do estudante por meio do Enade que tem como 

objetivo aferir o desempenho dos estudantes frente aos conteúdos previstos nas diretrizes 

curriculares dos cursos de graduação, em que sejam verificadas suas habilidades para 

compreender temas ligados ou não ao âmbito de seu campo profissional, sendo estes 

relacionados à realidade brasileira e internacional. Execução do Enade acontece mediante a 

aplicação da prova, do questionário socioeconômico dos estudantes, questionário de 

percepção da prova e questionário do coordenador. O objetivo dessa pesquisa é a analise do 

perfil socioeconômico dos estudantes de licenciatura de São Luís que realizaram o exame 

em 2011 sendo como já foi referido anteriormente o Enade, traz como um de seus 

componentes de avaliação uma questionário socioeconômico. O partir do questionário 

socioeconômico é possível traçar o perfil dos estudantes que compõe a Educação Superior 

no Brasil, em que se tem a possibilidade de uma análise mais completa sobre os resultados 

do Enade. Diante do exposto, entende-se que existe uma necessidade muito grande de 

pesquisas nessa área. Para o presente trabalho utilizamos a abordagem qualitativa, uma vez 

que este tipo de abordagem não tem o foco apena no valor numérico, assim buscamos 

compreender o objeto da pesquisa sobre vários aspectos para que correspondam aos 

objetivos da pesquisa. Sobre os instrumentos e os procedimentos da pesquisa que utilizamos 

para obtenção dos dados foram pesquisa bibliográfica e analise dos relatórios dos cursos que 

realizaram o  Exame Nacional do Desempenho do Estudante (ENADE) no  ano de 2011. A 

partir disso foram selecionados os cursos de licenciatura de São Luís avaliados em 2011 pelo 

ENADE, tanto em instituições públicas com privadas, atingindo um total de 28 cursos, mas 

desde apenas 20 continuaram na pesquisa, como mostra o quadro abaixo. 
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Tabela 1 – Cursos com coordenadores entrevistados, IES e seus respectivos conceitos no 

ENADE 2011. 

CURSOS IES  CONCEITOSENADE 2011 

LETRAS UFMA 4 

LETRAS UNICEUMA 3 

LETRAS FAMA 3 

LETRAS CESSF 3 

LETRAS  UEMA 4 

PEDAGOGIA UEMA 2 

PEDAGOGIA UNICEUMA 4 

PEDAGOGIA FAMA 3 

PEDAGOGIA CESSF 2 

PEDAGOGIA FACAM 3 

FÍSICA UFMA 3 

FÍSICA IFMA 3 

MATEMÁTICA UFMA 4 

MATEMÁTICA  IFMA 3 

QUÍMICA UFMA 2 

QUÍMICA IFMA 3 

BIOLOGIA UFMA 4 

BIOLOGIA IFMA 5 

GEOGRAFIA UFMA 5 

GEOGRAFIA UEMA 4 
Fonte: Construção da autora com base em dados do Inep –2011 

 

Após a seleção dos cursos partimos as análises dos questionários socioeconômicos, em que 

destacamos alguns aspectos, tais como a cor do estudante, a renda familiar do estudante, a 

sua contribuição com a renda familiar, a sua frequência de uso da biblioteca e a origem 

escolar do estudante. Selecionamos dois cursos para análise central, o curso Pedagogia e de 

Física, devido a grande diferença na quantidade de estudantes que participou do Enade em 

2011, como mostra a tabela abaixo.  

 

 

Tabela 2 – Cursos de licenciatura participante da pesquisa com quantidade de alunos que 

participaram do ENADE 2011.  

CURSOS AVALIADOS BRASIL NÚMERO DE PRESENTES 

PEDAGOGIA 108.774 87.759 

LETRAS  34.749 26.659 

BIOLOGIA  17.213 14.145 

MATEMÁTICA 13.929 11.303 

GEOGRAFIA  10.017 7.771 

QUÍMICA  4.999 3.967 

FÍSICA 2.898 2.279 

Fonte: Construção da autora com base em dados do Inep – 2011. 
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Essa pesquisa se mostra relevante porque trata dos cursos de licenciatura, que irá se refletir 

na qualidade da educação em todos os seus níveis, porque conhecendo melhor esses alunos 

é possível uma adequação das políticas da Educação Superior, dos currículos, dos materiais, 

para que tudo isso se converta em uma educação de melhor qualidade. Conhecendo o perfil 

dos estudantes de licenciatura podemos perceber  que as politicas afirmativa começam a 

trazer consequências positivas ,uma vez que nos cursos analisados podemos observar que o 

quantitativo de alunos negros e pardos já é bem expressivo. 

 

Palavras-chave - SINAES. ENADE. Perfil Socioeconômico. 
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PESQUISA DOCUMENTAL E ANÁLISE DO CONTEÚDO DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO SOBRE A HANSENÍASE. 

 

Orientando: Mauricio Santos da SILVA – Bolsista  PIBIC/UEMA. 

Graduando em Ciências Biológicas Licenciatura, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

A hanseníase é uma doença infecto contagiosa, crônica de grande importância para a saúde 

pública devido a sua magnitude e seu alto poder incapacitante. É causada pelo 

microrganismo Mycobacterium leprae, também conhecido como bacilo de Hansen, um 

parasita intracelular obrigatório que apresenta afinidade por células cutâneas (pele) e por 

células dos nervos periféricos. No Brasil, até a década de 1970, a hanseníase era denominada 

lepra, termo relacionado a diferentes lesões corporais associadas à punição divina, 

representação esta que ainda promove exclusão social do doente. Para vencer a dificuldade 

em conseguir a adesão dos doentes ao tratamento e erradicar o preconceito social relacionado 

à lepra, o Ministério da Saúde pela portaria nº 65/BSB, de 14 de maio de 1976, proscreveu 

o emprego do termo lepra e seus derivados e determinou a utilização da terminologia oficial 

da hanseníase em todo território nacional, mas até os dias de hoje a associação do nome lepra 

trás dificuldades ao manejo da doença por parte dos indivíduos acometidos e a população 

em geral que ainda associa as pessoas com deformidades físicas (PAZ; SILVA, 2010, p. 

224). Portanto, o aluno ao chegar à escola precisa reestruturar esse conhecimento adquirido 

anteriormente, então, o material disponibilizado pela rede de ensino deve problematizar este 

tema, não só dando o enfoque aos quadros clínicos e biológicos, mas informando que existe 

tratamento e quando realizado corretamente não haverá possibilidade de transmissão da 

bactéria. E assim, desconstruindo uma imagem de temor que ainda acomete a hanseníase. 

Segundo Silva e Bianchi (2014), a análise de livros didáticos faz-se necessária pelo fato de 

que estes são o principal instrumento de trabalho do professor, sendo uma importante 

referência dos temas e da forma com que os conteúdos devem ser tratados. Desta forma, esta 

pesquisa objetivou analisar os conteúdos sobre a hanseníase presentes em livros didáticos de 

Biologia do Ensino Médio. A investigação é de cunho qualitativo e utilizou os pressupostos 

teórico-metodológicos da pesquisa documental e tem como material de pesquisa 27 livros 

didáticos de Biologia do ensino médio. Os livros foram adquiridos nas bibliotecas de seis 

escolas públicas que oferecem a modalidade Ensino Médio. Além disso, levou-se em conta 

o seguinte critério: os livros deviam ser aqueles adotados no ano letivo vigente ao da 

pesquisa. Assim, realizou-se a catalogação de livros de Biologia do Ensino Médio que 

continham informações sobre hanseníase. Após a catalogação dos livros, os mesmos 

passaram por duas leituras em profundidade e categorização dos conteúdos sobre a 

hanseníase seguindo as orientações da pesquisa documental e da Análise do Conteúdo 

preconizadas por Cellard (2008) e Minayo (2008), respectivamente. A pesquisa documental 

foi realizada nas seguintes escolas: Centro de Ensino Liceu Maranhense; Centro de Ensino 

Governador Edison Lobão- CEGEL; Centro de Ensino Médio Almirante Tamandaré; Centro 

de Ensino Paulo VI; Unidade Escolar General Arthur Carvalho; Fundação Nice Lobão-

Cintra. Os resultados indicam que os conteúdos acerca da hanseníase inscritos nos livros 

didáticos são apresentados a partir de uma visão puramente biológica.  Os aspectos 

socioculturais da doença não são abordados. A despeito de outros temas como epidemiologia 

e aspectos sociais sobre a hanseníase não houve menção. Ao apresentarem meias verdades, 

os livros didáticos podem colocar o individuo em uma situação de desconforto e temor 

infundado. Se a ignorância dos princípios gerais dos fatores causais contribui, por um lado, 
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para a aquisição desses temores sem fundamentos e de preconceitos, por outro, concorre para 

a prática de comportamentos de risco que não são devidamente avaliados (CABELLO et al, 

2010). Os discursos empreendidos pelos autores nos livros didáticos analisados apresentam 

conteúdos de forma simplista e limitada caracterizando aspectos que estigmatizam a pessoa 

hanseniana. Os dados a respeito da doença hanseníase presentes nos livros analisados 

apresentam os seguintes temas: etiologia, transmissão, sintomas, tratamento e prevenção.  

Percebeu-se, assim, a falta de contextualização com temas que são de importância para 

entender a evolução e o conhecimento da medicina em relação à doença hanseníase. Vinte e 

um dos livros analisados preocupam-se em abordar os sintomas relacionados à doença 

hanseníase, mas nestes não expõe as medidas profiláticas. Sobre o tratamento: não é 

abordado em 15 destes materiais. Assim, acabam abordando o lado assustador da doença, 

gerando conclusões precipitas. Os resultados encontrados não foram diferentes dos de Silva 

e Bianchi (2014). Para esses autores o conhecimento dos sintomas pelos alunos pode auxiliar 

num diagnóstico precoce, porém, a falta de uma política de saúde efetiva pode retardar o 

processo de diagnóstico confirmatório e início do tratamento, o que aumenta as chances do 

doente disseminar a doença na família. A compreensão da prevenção da hanseníase é de 

suma importância, principalmente ao portador da doença, para que não se cinta coagido em 

procurar tratamento. E que não se martirize, pela visão que a sociedade possa ter, pela falta 

de informação ainda existente, não só em livros didáticos mais em outros meios.  Os livros 

didáticos analisados não trazem uma discussão social sobre o tema, muito menos 

informações sobre a epidemiologia da doença. A perspectiva histórica e cultural deve estar 

presentes nos livros, apresentar o contexto das doenças e suas relações com a realidade local. 

É consenso que o tema ‘hanseníase’, quando levado à sala de aula, é tratado como um 

problema distante da realidade e abordado com explicações tecnicistas. Assim, não se 

possibilita ao aluno perceber essa doença como uma realidade presente, um grave problema 

de saúde pública em nosso país (GOFFMAN, 1982 apud OLLIVEIRA et al, 2007 p.1315). 

Decorrente deste fato, não por ser uma doença ainda tão prejudicial como antigamente, mas 

que ainda trás informações incompletas sobre a mesma, torna-se a doença agravante, pelo 

fato do portador da hanseníase ter receio de procurar tratamento e ser excluído pela sociedade 

e pelos familiares como era feito em séculos passados assim aumentando o índice da doença. 

Compreender a história da lepra exige abordar o próprio processo de constituição do termo. 

Lepra serve tanto para definir o conhecimento construído sobre um fenômeno nosológico 

que atingiu a humanidade em determinado momento histórico como para nomear, em sentido 

amplo, um castigo divino, uma condição moral (SILVA, 2011 p. 01). A abordagem histórica 

dessa doença mostra o marco da doença, e a capacidade atual de cura, e motivos sociais da 

mudança do termo para hanseníase. A mudança da nomenclatura lepra para hanseníase, não 

foi caracterizada como uma mudança de termo, mas de significado procurando subtrair os 

conceitos que não se enquadram na doença Hanseníase. Mas a associação à lepra gera 

dificuldades para o entendimento do leitor do livro didático. A perspectiva histórica e 

cultural deve estar presentes nos livros, mostrar a evolução da medicina e do homem em 

relação aos aspectos infectantes da hanseníase e como ele se apresenta na atualidade, uma 

falta de contextualização pode gerar vários fatores que o aluno deveria esta há sua 

disposição, restando apenas que o professor como mediador gere a discussão na sala de aula, 

não sendo uma afirmação que possa ocorrer. A hanseníase por ser uma doença 

negligenciada, era o esperado que os livros didáticos abordassem aspectos socioeconômicos 

e epidemiológicos, mas o conteúdo estar ausente, evitando debates e discussão em sala de 

aula a respeito da doença, por parte dos alunos e também do professor, que utiliza o material 

com apoio e roteiro para ministrar suas aulas. Para o Ministério da Saúde, o processo 

educativo nas ações de controle da hanseníase deve contar com a participação do paciente 

dos familiares e da comunidade nas decisões que lhes digam respeito, bem como na busca 
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ativa de casos e no diagnóstico precoce, na prevenção e no tratamento de incapacidades 

físicas, no combate ao eventual estigma e na manutenção do paciente no meio social 

(BRASIL, 2002 apud OLIVEIRA et al, 2007). Os livros didáticos analisados não trazem 

uma discussão social sobre o tema, e nem o fato das áreas ainda de alta incidência da 

hanseníase ser aquelas onde a população necessita de informações. Esses materiais deveriam 

vir adequados ao meio em que os estudantes vivem as dificuldades que ainda passa um 

portador da doença em uma área onde a há poucas divulgações sobre a temática, etc. Os 

autores dos livros didáticos analisados ainda informam com prioridade apenas os aspectos 

médicos e biológicos da doença. Não se encontra uma discussão a respeito dos aspectos 

históricos e sociais da hanseníase. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Ensino de Biologia.  Hanseníase. 
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ENADE DE 2008, 2011 E 2014 UMA ANÁLISE A PARTIR DAS PROVAS DE 

CONHECIMENTO GERAL E ESPECIFÍCO DAS ESTRUTURAS 

CURRICULARES E PROGRAMAS DE DISCIPLINAS DOS CURSOS DE 

LICENCIATURA DE SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Nalzilene RAPOSO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia-CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Prof.ªDrª.  do Departamento de Educação e filosofia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: MelckaYulle Conceição Ramos –Graduanda em Pedagogia /UEMA; Maria 
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Este relatório decorre do projeto de pesquisaintituladoAvaliação da Educação Superior: uso 

dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na gestão dos 

cursos de licenciatura em São Luís. O referido relatório apresenta o resultadofinal da 

pesquisa de um dos planos sobre o Enade de 2008, 2011 e 2014 uma análise das provas de 

conhecimentos gerais e específicos e das estruturas curriculares a partir dos programas de 

disciplinas dos cursos de licenciatura de São Luís. Neste relatório apresentamos as análises 

das provas de conhecimento geral e específico realizadas pelo ENADE e da estrutura 

curricular a partir dos programas das disciplinas ofertadas no curso de Pedagogia de UEMA, 

campus São Luís, as análises objetivaram encontrar as aproximações e divergências entre os 

conteúdos das questões aplicadas pelo ENADE 2008, 2011e 2014. Para iniciar esta pesquisa 

foi realizado um levantamento bibliográfico, tendo como objetivo fazer leituras referentes 

ao tema de interesse do estudo, no sentido de compreender o objeto pesquisado, em seguida 

foram feitos estudos do material de fundamentação teórica sobre política de avaliação da 

educação superior brasileira e leituras referentes a qualidade dessa educação.Dentre os 

materiais estão o livro Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, depois foram 

feitas a análise documental, estudos sobre a legislação e levantamento dos dados dos 

relatórios disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) sobre o ENADE do período 2008 e 2011 e por fim a pesquisa de 

campo também foi utilizada com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com os atuais 

coordenadores dos cursos de licenciatura ministrados em São Luís, objetivando levantar os 

dados no primeiro ano da pesquisa. Atualmente a pesquisa tomou como foco de análise as 

provas do Enade e das estruturas curriculares a partir dos programas de disciplinas dos cursos 

de licenciatura de São Luís com recorteno curso de Pedagogia da UEMA, verificando se os 

conteúdos trabalhados no curso de licenciatura tem correlação com os conteúdos aplicados 

na prova Enade, a partir daí analisamos no total 21 programas de disciplinas e comparamos 

com os conteúdos das questões das provas de 2008, 2011 e 2014 do Enade para que 

pudéssemos analisaras semelhanças ou divergências entre os conteúdos trabalhados no curso 

de Pedagogia da UEMA, compus São Luís. A seguir temos o quadro com as informações 

encontradas com a análise final, mesmo sabendo que muito se tem a pesquisar e descobrir 

sobre o Enade ,que apesar das críticas que recebe, possui uma importância muito grande no 

que se refere a avaliação da educação superior. 
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Tabela 1 – Provas do ENADE de 2008, 2011e 2014 e os conteúdos encontrados nas disciplinas 

trabalhadas no curso de Pedagogia da UEMA. 

 

Enade 2008 Enade 2011 Enade 2014 

Quant Relação conteúdos 

disciplina 

Quant Relação conteúdos 

disciplina 

Quant Relação conteúdos 

disciplina 

 

2 Historia da Educação 4 Sociologia da 

Educação 

1 Psicologia da Educação 

4 Currículos e Programas 4 Didática 3 Sociologia da Educação 

3 Filosofia da Educação 1 Educação de Jovens 

e Adultos 

4 Currículos e Programas 

1 Psicologia da Educação 4 Avaliação 6 Didática 

2 Avaliação 2 Letramento e 

Alfabetização 

1 Avaliação 

3 Didática 1 Psicologia da 

Educação 

1 Letramento e 

Alfabetização 

2 Sociologia da Educação 2 Filosofia 1 Planejamento 

3 Letramento e 

Alfabetização 

1 Fundamentos da 

Educação Infantil 

2 Política e Legislação 

Educacional 

2 Planejamento 1 Educação Especial 1 Educação Especial 

  1 Planejamento 2 Filosofia da educação 

Fonte: Construção da autora com base nas provas do ENADE 

As constatações durante as análises são de que os conteúdos das questões do Enade nas três 

últimas edições, 2008, 2011 e 2014, são conteúdos trabalhados em várias disciplinas do 

curso de Pedagogia da UEMA .E pelas análises chegamos a conclusão que o currículo do 

curso de pedagogia da UEMA atende as Diretrizes Curriculares Nacionais, apresenta uma 

matriz curricular atualizada  e contemplando as varias áreas de abrangência que são exigidas 

legalmente. Destacamos que o Enade não é a finalidade do curso de Pedagogia da UEMA, 

mas não podemos esquecer que se o curso trabalha os conteúdos é coerente que os estudantes 

alcancem resultados bons nesse tipo de Exame, assim como em outros se forem submetidos. 

O curso passou por uma revisão curricular para melhorar o desempenho de seus alunos não 

só para o ENADE, mas de uma maneira geral. Em 2013, os cursos de Pedagogia da UEMA 

foram unificados as suas matrizes curriculares, passando por reestruturação, revisão 

curricular e ajustes de carga horária. Com essa medida esperamos elevar a qualidade do 

curso. 

 

Palavras-chave: Enade. Avaliação. Cursos de Licenciatura 
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AFETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EAD: UMA 

ANÁLISE DAS EXPRESSÕES DE TUTORES EM FÓRUNS DE DISCUSSÃO NO 

AVA. 

 

Orientanda: Rosení Santos Araujo GOMES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia Licenciatura - CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Maria de Fátima Serra RIOS. 

Profª. M.Sc. Departamento de Educação e Filosofia - CECEN/ UEMA 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem alterar as formas de interação 

no processo ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno tende a se modificar, e a 

mediação didática e a avaliação da aprendizagem encontram novas formas nos  ambientes 

virtuais. O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) tornou-se uma opção de mídia usada 

na Educação a distância (EaD), possibilitando a interação entre os participantes de um curso 

no ciberespaço. Rios (2013) explica que o AVA, dada a abertura para a interação, pode 

tornar-se um campo significativo para fortalecer e consolidar boas práticas afetivas, ou ser 

um espaço para a reprodução de um ensino mecânico, frio e distanciado dos alunos. Portanto, 

as relações entre os sujeitos na EaD no ambiente virtual são oportunas para a construção de 

saberes, tanto individuais como coletivos, posto que as suas manifestações ficam registradas 

para provocar novas descobertas no ciberespaço, em qualquer lugar e a qualquer tempo 

(RIOS, 2013). A interação no AVA pode acontecer em tempo real, possibilitando uma 

comunicação simultânea, ou em tempos diferentes, possibilitando o fazer, o refazer, o pensar 

e o repensar antes de manifestar o pensamento aos colegas e tutores. Configurar a afetividade 

no processo de avaliação da aprendizagem expressa em fóruns de discussão no AVA, como 

foco nos tutores quanto à afetividade Caracterizar processo avaliativo no Curso, campo da 

pesquisa. Identificar e quantificar as expressões verbais dos tutores nos fóruns de discussão 

quanto à afetividade e forma de linguagem.Classificar expressões atrativas e repulsivas. A 

pesquisa documental foi realizada a partir da coleta dos dados no AVA, mediante 

autorização da direção do Curso de Pedagogia, a distância de uma  Universidade no nordeste 

brasileiro, durante um tempo aproximado de 60 dias, considerando o número de tutores a 

distância (20) e de alunos (325) em uma disciplina realizada em 2012. Foram utilizados 

como suporte material de informação os documentos que não receberam tratamento analítico 

anterior, no caso, os textos das manifestações de tutores e alunos em  uma atividade 

avaliativa no fórum de discussão da disciplina Psicologia do Desenvolvimento, a partir do 

tema estudado “Agressividade na pré-escola”, onde as turmas discutiram sobre a importância 

do papel do professor para o desenvolvimento do aluno; sobre sua influência, contribuições 

e entraves  em sua formação. Foram identificados e recuperados do AVA, na disciplina em 

foco, o texto que constitui o enunciado da questão, as respostas dos alunos e os comentários 

dos tutores, sendo reproduzidas para a análise aquelas expressões que apresentavam teor 

significativo para o estudo, considerando o aspecto afetivo.  Para a análise dos comentários 

nos fóruns foi feita uma leitura ampla, identificando elementos que expressavam afetividade, 

sendo classificados e identificados a frequência de ocorrências dos termos. Manteve-se o 

foco da análise nas manifestações dos tutores. Selecionados  os comentários, a fim de atingir 

os significados do material qualitativo, prosseguiu-se com os procedimentos para a análise 

dos dados: pré-análise, categorização e exploração do material propriamente dita (tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação). A investigação sobre o processo avaliativo no 

Curso identificou que a avaliação das atividades realizadas pelos alunos ficam sob a 

responsabilidade do tutor a distância e para fins de composição da nota nas disciplinas, a 

Instituição pesquisada estabeleceu o valor de 20% para as atividades de avaliação da 
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aprendizagem no AVA, e para a prova presencial, o peso de 80% (RIOS, 2013). Os dados 

referentes ao fórum de discussão analisados corresponderam a vinte tutores, sendo que 

apenas um era do sexo masculino. Foram coletadas as manifestações de cada tutor, em cada 

um dos polos. No fórum analisado, ocorreram: 444 manifestações discentes, distribuídas nas 

48 turmas, sendo responsáveis pela avaliação os 20 tutores, que somaram 294 respostas aos 

alunos. Observou-se que 150 manifestações discentes ficaram sem retorno avaliativo por 

parte do tutor. Considerou-se expressiva a participação dos alunos no AVA, mas a 

participação dos tutores deixou a desejar, pois não se pode considerar normal o silêncio no 

processo de mediação da tutoria; também observou-se que existem turmas em que o tutor 

fez apenas o comentário inicial, replicando o enunciado do professor. Observou-se que 

alguns  tutores fazem apenas um comentário inicial e não interagem com os demais alunos. 

Com a análise das expressões dos tutores, identificou-se aspectos de afetividade presentes 

no processo de aprendizagem do ambiente virtual. Percebeu-se que o tutor inicia a discussão, 

trazendo a proposta do debate e comenta a participação dos alunos, em sua grande maioria 

dirigindo-se individualmente a cada aluno, chamando-os pelos nomes. Houve sempre uma 

saudação inicial e outra no final da fala. Ocorreram alguns diálogos que deixaram claro que 

a distância física não se torna uma barreira para que haja uma expressão de atenção e afeto. 

Destaca-se que dez tutores respondem com indicadores afetivos atrativos, apenas quatro 

foram identificados usando expressões afetivas classificadas como repulsivas, dez deles 

fazem provocações cognitivas e dois apresentam contradição na sua manifestação no fórum. 

Percebeu-se uma relação afetiva estabelecida na simplicidade de algumas expressões. 

Metade dos tutores durante as discussões questionaram os alunos em relação às suas 

respostas para despertar ainda mais à participação que os conduzissem para uma nova busca 

em relação ao tema proposto. Alguns tutores incentivam e destacam a importância da 

participação. Outros tutores instigam um pouco mais. Vários tutores elogiam e pedem um 

pouco mais. Entretanto, observou-se a existência de expressões que foram classificadas 

como repulsivas, por serem consideradas agressivas e até irônicas. Identificou-se expressões 

onde a cobrança indica um estímulo à resposta tinha um ar de ameaça à nota.  Observou-se 

comentários em que tutor questiona o aluno, mas com um tom irônico na sua fala. Também 

foi fato a concorrência de expressões atrativas, aquelas que apresentaram  elogios, incentivos 

e palavras afetuosas. Alguns tutores ao comentarem a participação dos alunos concordam 

com o que dizem, mas em seguida fazem comentários que deixam claro que o aluno não deu 

uma resposta tão convincente como o mesmo acabara de afirmar, demonstrando certa 

contradição na fala do tutor. Acredita-se que atuando virtualmente, a relação tutor-aluno não 

está "fora da boniteza e alegria" a que Paulo Freire se refere, por isso o tutor deve ter a 

preocupação com a sua prática pedagógica, para que por meio dela, possa contribuir 

satisfatoriamente com a formação do aluno. Ainda que se tenha observado posturas 

repulsivas ou contraditórias de alguns tutores, a análise das expressões dos tutores deixa 

claro que há um esforço tanto dos tutores, quantos dos alunos em construir uma interação 

que favoreça a motivação e afetividade que enriqueça a discussão, a construção e a 

reconstrução de saberes  no AVA.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação a distância, fóruns de discussão, Afetividade.  
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PESQUISA DOCUMENTAL E ANÁLISE DO CONTEÚDO DE LIVROS 

DIDÁTICOS DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO SOBRE A TUBERCULOSE. 

 

Orientanda: Uerlene do Rosário Garcês RIBEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA.  
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CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA. 
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A tuberculose não é uma doença nova, e continua sendo mundialmente um importante 

problema de saúde pública, o que exige desenvolvimento de estratégias para seu controle a 

partir de seus aspectos humanitários, econômicos e de saúde pública. Desse modo, o 

Ministério da Saúde pontua que para combater a tuberculose a informação e a 

conscientização da população sobre a importância da doença e o reconhecimento de seus 

sintomas são fundamentais. Deste modo, é possível perceber a importância do papel da 

escola e dos/as professores/as no que se refere a uma educação em saúde horizontal, plural, 

uma educação que contribua para a qualidade de vida desses sujeitos e também para que as 

informações a serem transmitidas estejam dentro de suas realidades sociais. Para isso, é 

necessário mudar a maneira como enxergamos as coisas, é preciso que os/as professores/as 

exerçam uma educação em saúde diferenciada que possibilite aos/as alunos/as apontar 

criticamente as raízes dos problemas que muitas vezes são ignoradas pelos próprios 

professores/as. Vale lembrar também que são importantes todas as ações realizadas pelo 

Ministério da Saúde para a compreensão dos modos de transmissão, tratamento e sintomas 

da doença. Mas, é importante mencionar que os/as educadores/as também são sujeitos 

fundamentais para uma educação em saúde de qualidade, transversal, problematizadora, etc., 

que trabalhe não só esses aspectos, mas principalmente os que se referem ao contexto social, 

cultural e econômico da doença. Nesse sentido, os conteúdos dos livros didáticos com temas 

em saúde devem ser avaliados e problematizados. Deste modo, essa pesquisa analisou os 

conteúdos sobre a tuberculose presentes nos livros didáticos de Biologia do ensino médio de 

seis escolas públicas da cidade São Luís - MA. Para compreender o objeto desta investigação 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental como suportes teórico-metodológicos bem 

como levantamento bibliográfico de livros, artigos, dissertações, teses, etc., que foram 

agrupados, lidos e categorizados para que pudessem ser extraídas informações relevantes 

para a construção teórica desta pesquisa. De posse dessas informações, visitamos essas 

escolas onde tivemos acesso às bibliotecas de cada uma para coleta de dados referentes ao 

tema tuberculose presente nos livros didáticos de Biologia. Desse modo, foi analisado um 

total de trinta e três livros sendo que do total analisado em cada escola um deles é o livro 

adotado para o triênio 2015 a 2017, procuramos investigar nessas obras se havia ou não 

conteúdo referente à doença e, portanto, nas obras analisadas todas apresentavam o conteúdo 

de tuberculose. Em seguida, buscamos identificar no discurso desses/as autores/as 

informações que nos possibilitou construir as seguintes categorias de análise: “Aspectos 

Biológicos” – que nos permitiu analisar a presença ou ausência do conteúdo “bactérias” e se 

o mesmo trazia informações sobre o tema “tuberculose” a partir dos seguintes itens: 

conceito, etiologia, sintomas, tratamento, prevenção e epidemiologia. E “Aspectos Sociais” 

– que nos possibilitou analisar se existia ou não informações socioeconômicas, culturais, 

históricas, etc., acerca da tuberculose nesses livros didáticos. Durante a análise do conteúdo 

presente nesses livros didáticos, foi possível observar que a abordagem biomédica 

prevaleceu em quase todos os discursos utilizados pelos/as autores/as. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que não é nosso objetivo analisar se um livro é bom ou ruim em termos 
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gerais, mas sim destacar como a tuberculose vem sendo apresentada nos livros didáticos e 

que aspectos são enfatizados neste discurso; observando se existe ou não preocupação por 

parte desses/as autores/as em abordar os aspectos sociais, que também são importantes para 

se compreender de maneira crítica e plural uma doença de grande relevância social. Desse 

modo, vale lembrar que os documentos oficiais do campo educacional apontam para a 

necessidade de se tratar a saúde a partir de uma visão ampliada, que não enfoque apenas a 

dimensão biológica, mas também outras dimensões como a social, política, econômica e 

cultural. Neste contexto, caberia aos livros didáticos trazer discussões com uma abordagem 

problematizadora, crítica, plural que favorecesse aos/as alunos/as conhecimentos 

significativos que possibilitasse uma vivência em sociedade menos preconceituosa.   

 

Palavras-chave: Tuberculose. Livro Didático. Ensino de Biologia. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA: CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE DO GÊNERO FEMININO. 

 

Orientanda: Amanda Bruna Mendes da SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Graduanda em Letras, CECEN/UEMA.  

 

Orientadora: Mayalu Moreira FELIX.  

Profª Drª. do Departamento de Letras, CECEN/UEMA.  

 

Existem diversas linhas de pesquisa que buscam desvendar as razões das diferenças entre os 

gêneros. Nosso objetivo é, em termos discursivos, compreender de que modo a HQ, um 

“objeto simbólico” (ORLANDI, 2008, p. 26), produz sentidos.  Para embasar a pesquisa 

foram utilizados os conhecimentos da Análise do Discurso, Linguística Textual, os estudos 

de gênero e a evolução da sociedade feminina. Trabalhando o movimento discursivo em 

direção à “diferença” estabelecida entre o feminino e o masculino. Foi realizado o 

levantamento teórico, sobre o tema do projeto e a coleta do material a ser analisado. Além 

disso, para desenvolvimento da pesquisa foram realizadas estas atividades: Fichamento das 

referências selecionadas para fundamentação teórica; apresentação dos conceitos referentes 

à pesquisa na forma de relatório; coleta e seleção do material para a composição do corpus; 

compilação de dados e análise do corpus selecionado. A personagem apresenta aspectos que 

se identificam com o contexto contexto sócio-histórico/ideológico no qual foi produzida. 

Sendo assim, a condição de produção do discurso, constitui o sentido e a identidade da 

personagem. A identidade de gênero feminina constrói-se socialmente. Nessa perspectiva, 

foram identificados elementos verbais e icônicos componentes da identidade de gênero 

feminina em discursividade com outras praticas sociais e tais elementos foram examinados 

índices que representam a identidade feminina como estratégia discursiva do enuciador. De 

acordo com os estudos a personagem em alguns momentos, identifica-se com a identidade 

de gênero feminina, socialmente construída, e até reproduz o discurso machista 

predominante em sociedades de caráter patriarcal. Na história abaixo podemos perceber a 

preocupação de Mônica com seu peso e sua aparência.  Para ir a um encontro com um menino 

que ela não conhecia, Mônica se transforma, usa sapatos com salto para parecer mais alta, 

cinto que aperta sua barriga e máscara para esconder seu rosto, mais especificamente seus 

dentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mônica, n.183. São Paulo: Ed. Abril, 1985. 
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Na figura 2 contraditoriamente à imagem da menina forte e que não se deixa dominar pelos 

meninos, vamos observá-la em várias histórias assumindo comportamentos ditos “de 

menina”: brincando de casinha, esperando que um menino a defenda, querendo aprender as 

tarefas domésticas etc. Com relação às outras personagens das histórias, todas se enquadram 

nos estereótipos do que é ser homem ou mulher em nossa sociedade.  

 
Figura 2: Mônica, n. 193. São Paulo: Ed. Abril, 1986. 

 

Contudo, Mônica, também apresenta atitudes e comportamentos que se aproximam da 

identidade de gênero masculina, nos quais se notam vestígios do discurso feminista que visa 

direitos iguais entre os sexos. Foram identificados elementos verbais e não verbais que 

compõem a identidade de gênero feminina, em discursividade com praticas sociais. Com 

intuito de ampliar os estudos acerca da construção da identidade de gênero feminina no texto 

da HQ, foram realizadas analises da HQ da Turma da Mônica, trazendo sempre o discurso 

produzido por Mônica. Logo foi identificado que a personagem Mônica apresenta marcas 

do discurso machista e do discurso feminista. 

 

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos, Identidade de gênero, Discurso. 
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USO DA DÊIXIS ESPACIAL PELO GÊNERO MASCULINO EM CIPOAL DOS 

PRETOS. 

 

Orientanda: Bianca Lorena Almeida PONTES – Bolsista  PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras- CECEN-UEMA. 

 

Orientador: José Haroldo Bandeira SOUSA. 

Prof. Dr. do Departamento de Letras CECEN-UEMA. 

 

Os dêiticos são elementos linguísticos que fazem parte dos estudos da Pragmática. Segundo 

Fiorin (2011), essa abordagem é a ciência do uso linguístico que se ocupa por estudar a 

língua em situações reais de comunicação por meio da fala, e leva em conta as intenções nas 

quais os falantes produzem seus enunciados de acordo com a situação em que se encontram. 

Os dêiticos são divididos basicamente em três categorias: pessoal, temporal e espacial. Os 

dêiticos pessoais são representados pelos pronomes pessoais que indicam os participantes da 

comunicação. Os dêiticos temporais designam o tempo em que os informantes da 

comunicação se referem (por exemplo: agora, ontem, amanhã) e os dêiticos espaciais são 

representados por advérbios de lugar e os pronomes demonstrativos (por exemplo: aqui, lá, 

acolá, aquele) que servem como marcadores de espaço na situação comunicativa. Os 

dêiticos de espaço descrevem e nomeiam os espaços nos quais os participantes na cena 

enunciativa fazem referência. Segundo Pontes (1992) a oposição espacial entre os 

marcadores de espaço é apenas uma questão de distância métrica e que este é o único traço 

de distinção entre ‘ali’ e ‘lá’. Todavia, Fiorin (2001) argumenta a neutralização de oposição 

espacial entre ‘ali’ e ‘lá’.  Enquanto Teixeira (2005) aborda a acessibilidade, ‘ali’ designa 

um espaço mais distante em função da maior acessibilidade, enquanto ‘lá’ é um espaço 

menos distante e menos acessível. Dentre os dêiticos de espaço, a pesquisa intitulada: Uso 

da Dêixis Espacial pelo Gênero Masculino em Cipoal dos Pretos, foi realizada por meios de 

dados obtidos do projeto Dêiticos espaciais e a construção do significado na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos, nos quais foram coletados no início do ano de 2012. Na 

fase de coleta de dados foram utilizados um gravador e uma filmadora digitais para coletar 

a fala dos informantes por meio de entrevistas. As entrevistas tinham duração de 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos de duração e com o intuito de minimizar o paradoxo 

do observador e portanto, visava-se ao máximo que os informantes utilizassem da fala 

espontânea por meio de assuntos cotidianos da Comunidade Quilombola de Cipoal dos 

Pretos. Para análise de dados, participaram 4 informantes principais do sexo masculino, 

apesar de outros informantes participarem eventualmente durante as entrevistas.  

Posteriormente, utilizou-se das transcrições dos áudios dos informantes, seguindo os padrões 

de transcrição do Banco de Dados Interacionais: programas de estudos sobre o uso da 

língua (BDI) que é um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse sistema de 

transcrições utiliza-se de símbolos para representar características da fala como: 

alongamento, pausas, entonação e fala simultânea. A pesquisa, Uso da Dêixis Espacial pelo 

Gênero Masculino em Cipoal dos Pretos, delimitou-se a analisar as formas ‘ali’ e ‘lá’ 

conforme o critério da acessibilidade descrito por Teixeira (2005) e verificou-se outros 

parâmetros dentro da acessibilidade além da visão e distância métrica que os informantes da 

Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos, localizada no município de Codó, realizaram 

na fala espontânea. Observa-se que os informantes utilizaram para os dêiticos espaciais ‘ali’ 

e ‘lá’ outros parâmetros: tempo, relação afetiva dos informantes e espaço mental e que 

envolvem: o período de produção dos alimentos, a relação com os alocutários e os eventos 

contra factuais e virtual.  
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Palavras-chave: Pragmática. Dêiticos espaciais. Gênero masculino. 
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A POSTURA DE RESISTÊNCIA DO NARRADOR DE RABO DE FOGUETE, DE 

FERREIRA GULLAR. 

 

Orientanda: Elisete André CAVALCANTE – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras Português CESTI/UEMA. 

 

Orientadora: Soraya de Melo Barbosa SOUSA. 

Professora do Curso de Letras Português CESTI/UEMA. 

 

Este trabalho visa analisar a postura de resistência do narrador da obra Rabo de foguete, de 

Ferreira Gullar, obra publicada em 1998, que retrata os anos de exílio do autor, durante a 

Ditadura Militar no Brasil. A análise busca compreender o processo de criação utilizado pelo 

narrador da obra, através de seus elementos internos e sociais, como resistência a um sistema 

vigente, transfigurado pelo universo ficcional. Este projeto realiza-se em caráter de pesquisa 

bibliográfica, qualitativa e descritiva, pautada em teóricos como Alfredo Bosi (2002), 

Antonio Candido (2000), Silverman (2000), além de estudos sobre a realidade histórica, 

política e social do contexto de produção da obra, através de Napolitano (1998), da obra 

Brasil: nunca mais (2009) e Spindel (1981). A arte tem relação intrínseca com as concepções 

do conhecimento, como a intuição, a imaginação, a percepção e a memória. Para Bosi (2002, 

p. 129), a relação entre narrativa e resistência ética “(...) está enraizada dentro de uma cultura 

de resistência”, deve se, porém, aprofundar o campo de visão e detectar, em certas obras, 

escritas independentemente de qualquer cultura política militante, uma tensão interna que a 

faz resistente, enquanto escrita, e não só, ou não principalmente, enquanto tema. Candido 

(2000, p. 90) afirma que na perspectiva histórica é importante investigar como se manifesta 

a literatura, enquanto um sistema orgânico, notando seu processo formativo, para se 

considerar a forma da nossa literatura. Considerando esses aspectos, entende-se que a 

literatura de resistência compreende oposição à politica estabelecida em determinado 

momento histórico. O autor aborda elementos diferenciais na sua obra, a partir da sua 

percepção e memória daqueles acerca dos acontecimentos vividos por ele ou pela sociedade 

na qual está inserido. É partindo desses critérios que a obra autobiográfica Rabo de foguete 

é desenvolvida por Gullar, na qual ele relata os anos de exílio, na Europa e América do Sul, 

durante a Ditadura Militar, no Brasil. Ferreira Gullar é poeta, crítico de arte e ensaísta 

brasileiro, considerado um dos maiores poetas brasileiros. Suas obras ficaram marcadas, 

principalmente, por questões políticas e sociais. Apresenta uma linguagem inovadora, com 

palavras simples, relacionando a linguagem verbal e a visual. Apresenta ainda 

metalinguagem, quando se reporta ao seu fazer poético, na descrição de como surgiu O 

Poema sujo. O autor acredita que a produção artística deve levar em consideração o que está 

acontecendo com o mundo. Em Cultura Posta em Questão, de 1964, defende o engajamento 

político, o desejo de fazer da arte um instrumento da conscientização social. As ideias 

contidas nesse livro, em que organiza as principais posições políticas que nortearam a ação 

do CPC, são mais tarde revistas pelo autor. Em 1964, após o golpe militar, Ferreira Gullar 

foi preso e conseguiu exílio em Paris, depois em Buenos Aires. Em 1976, publica o Poema 

Sujo, escrito em 1975, no exílio em Buenos Aires, que representa a solução dos problemas 

vividos por todos os intelectuais do período, que viram seus ideais populistas serem 

sufocados pela revolução de 1964. Em 1977, é absolvido pelo STF e retorna ao Brasil. Por 

toda sua luta e expressão artística, recebeu o prêmio Camões, em 2010. A obra Rabo de 

foguete, publicada em 1998, retrata as perseguições sofridas pelo autor, durante esse 

momento conturbado da história brasileira e também latino-americana. Durante os anos mais 

sangrentos da Ditadura Militar, não restou ao poeta outra opção, além de passar à vida 

clandestina ou ser preso e submetido à tortura, um dos principais pilares de sustentação do 
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regime. As experiências contadas pelo narrador fazem desse livro um valioso documento 

político, cuja beleza se deve, principalmente, ao depoimento pessoal e emotivo do narrador. 

Como visto em Bosi, a ideia de resistência, na perspectiva da narrativa se realiza por duas 

maneiras: a resistência se dá por meio do tema e pelo processo inerente à escrita. 

Considerando as características, a situação histórica em que a obra foi escrita e publicada e 

o seu tema, Rabo de foguete é considerado nesta pesquisa como literatura de resistência. 

Além disso, só foi publicada em 1998, 13 anos depois da derrubada do regime autoritário no 

Brasil. O poeta retrata, através da autobiografia, que a repressão era violenta e não se 

respeitavam os direitos democráticos dos cidadãos: “Os jornais, controlados pela censura, 

eram obrigados a noticiar a versão mentirosa com que os militares procuravam encobrir a 

execução sumária de seus adversários políticos. A cegueira que tomou conta das facções 

terroristas levava-as a executar os seus companheiros, quando, sob tortura, faziam 

confissões comprometedoras” (GULLAR, p. 18). A partir da análise desse trecho, pode se 

verificar a denúncia feita pelo narrador: o regime tinha um controle sobre a sociedade de um 

modo geral, pois quem poderia fazer acusações para a grande massa também estava sendo 

controlado. Os próprios opositores da ditatura eram manipulados, e o regime alimentava a 

ideia para a sociedade de que os inimigos da nação eram os opositores a esse regime. 

Cansado da demora dos inquéritos instaurados na II Auditoria da Marinha, para apurar as 

atividades do comitê, das acusações que dificultava ainda mais sua situação, Gullar decidiu 

aceitar o convite de Renato Guimarães para fazer um curso de seis meses, na União Soviética 

e deixou, então, o país: “De fato já não aguentava a condição de clandestino, vivendo sempre 

enfurnado e em sobressalto. Já me convencera de que era praticamente impossível 

permanecer num lugar por muito tempo sem que o sigilo fosse rompido, a não ser que me 

decidisse pela clandestinidade profunda, igual aquela em que viviam Prestes e Giocondo. 

[...] A realidade se mostrava em toda a sua crueza: o redemoinho continuava a puxar-nos, 

mais e mais, para o fundo” (GULLAR, 2010, p. 34-35). Ao longo da narrativa, o narrador 

descreve os sentimentos, os medos do indivíduo resistente ao regime. Gullar assim como 

vários outros artistas e intelectuais não teve outra saída a não ser decidir partir para o exílio, 

pois era a melhor saída para os opositores do regime, porque estava no momento mais crítico 

do regime com o AI-5. O poeta é forçado ao exílio, e esse afastamento completo do seu meio 

familiar, do círculo de amizade, de seu trabalho, vai se tornar na vida do escritor um tempo 

de bastante sofrimento: “De repente me dei conta da estranha situação em que me 

encontrava. Que faço eu em Paris a esta hora da tarde? Tudo o que ocorre até ali tinha a 

inconsistência de um sonho, era como se não houvesse de fato acontecido. Com um aperto 

no coração, lembrei-me de minha casa, de meus filhos, de Thereza e do meu gato siamês. 

Era um sentimento contraditório o que me assaltava naquele instante: senti falta das pessoas 

e da minha vida, mas ao mesmo tempo a Sensação era de alívio e liberdade. Um propósito 

perverso parecia ter se instalado dentro de mim” (GULLAR, 2010, p. 50). Sentindo se 

encurralado por todos os lados, já não creditava que pudesse escapar, o poeta vai fazer um 

relato da sua vida num poema. Neste momento, o real e o imaginário se confundem: “com 

o passaporte cancelado pelo Itamarati, estava impedido de ir para qualquer outro país 

senão aqueles que faziam fronteira com o Brasil (...) achei que era chegada a hora de tentar 

expressar num poema tudo o que eu ainda necessitava expressar, antes que fosse tarde 

demais – o poema final. (...) sentei-me à máquina de escrever: era a hora de vomitar a vida. 

(...) e quase sem tomar fôlego, escrevi cinco laudas (...) o poema (...) se chamaria Poema 

sujo. Hoje,(...) estou certo de que o poema me salvou: quando a vida parecia não ter sentido 

e todas as perspectivas estavam fechadas, inventei, através dele, um outro destino. (...) Após 

algum tempo, repentinamente, escrevo as estrofes finais que começam assim: ‘O homem 

está na cidade/ como uma coisa está em outra/e a cidade está no homem/que está em outra 

cidade’ (GULLAR, 2010, p. 238-239. Grifo nosso). Com a publicação do Poema Sujo, no 
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qual ele relata toda sua vida, da infância até o momento em que estava exilado na Argentina, 

Gullar teve a oportunidade de retornar ao Brasil. Mesmo ainda enfrentando o risco de ser 

preso pela ditadura: “A publicação do Poema sujo despertou a solidariedade de pessoas que 

reclamavam a minha volta ao Brasil, provocando a iniciativa de dois amigos, Zuenir 

Ventura e Élio Gáspari (GULLAR p. 260).Além de se confundir com um documento 

histórico dos “anos de exílio”, trazendo, a partir de um ponto de vista extremamente pessoal 

de quem assistiu "ao vivo" os acontecimentos, com observações sempre lúcidas e engajadas, 

sobre os anos mais difíceis da vida política de brasileiros e latino-americanos. Pela qualidade 

do texto, é uma obra de arte, cuja tessitura bem construída pelo narrador, leva-nos a perceber 

não só o sofrimento e momentos aterrorizantes sofridos pelo narrador, na sua experiência 

pessoal com o exílio político, mas de todo e qualquer ser humano ou sociedade que se 

encontre subjugada a uma minoria que detém o poder. Ao relatar fatos reais e imaginários, 

a narrativa perde seu caráter de documento histórico, tornando se ficcional, cujo narrador é 

um expectador da própria história. A obra constitui-se, portanto, como literatura de 

resistência, a partir do tema – os anos de exílio - como também pela escrita, quando o 

narrador cria personagens e situações que somente existiram nos seus momentos de fuga da 

realidade, além de uma enunciação fragmentada e não linear. Pode se perceber não só o 

sofrimento e momentos aterrorizantes sofridos pelo narrador, mas de todos aqueles 

intelectuais, artistas e pessoas comuns, que foram tirados do seu país, do seio da sua família, 

na luta pelos direitos democráticos, por não aceitarem um regime autoritário, que tirava os 

direitos dos cidadãos de viverem livres. Seu testemunho faz com que se conheça o lado da 

história que não está nos livros didáticos, mostrando a luta pela democracia, pois a memória 

é uma forma de resistência e de participação cidadã. Sem o propósito de concluir a análise, 

pode-se verificar, nesta  pesquisa, que a postura de resistência do narrador, na obra Rabo de 

foguete, incita na memória do leitor, a imaginação e a percepção das perseguições sofridas 

pelos intelectuais e opositores, de um modo geral, do regime ditatorial. Rabo de foguete 

reflete um momento em que muitos latino-americanos, dentre eles, os brasileiros, viveram: 

intelectuais, artistas e pessoas comuns foram tirados do seu país, por não aceitarem um 

regime autoritário que tirava os direitos dos cidadãos de viver uma democracia.  

 

Palavras-chave: Resistência. Narrativa. Ferreira Gullar. 
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UMA ANÁLISE DO USO DAS ESTRATÉGIAS DE REFERENCIAÇÃO – 

ANÁFORA E CATÁFORA – NA PROGRESSÃO REFERENCIAL DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS PRODUZIDOS POR GRADUANDOS DO CURSO DE 

LETRAS/ CECEN/ UEMA. 

 

Orientanda: Vanusa Cristina Silva dos SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras- CECEN/ UEMA. 

 

Orientadora: Venúzia Maria Gonçalves BELO. 

Profª. Ma do Departamento de Letras- CECEN/ UEMA. 

 

A abordagem teórica- metodológica que fundamenta a presente pesquisa é o uso de 

estratégias de referenciação- anafóricas e catafóricas - em textos argumentativos, 

contribuindo assim para as reflexões sobre o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Como complementação para a proposta dessa segunda etapa da pesquisa, as atividades 

pedagógicas serão propostas a partir dos resultados alcançados na primeira etapa, e incluirão 

a leitura de gêneros variados com os objetivos de alargar o entendimento e a compreensão 

das estratégias de referenciação em textos cotidianos. Nesta pesquisa foram explorados os 

processos de referenciação anáforas e catáforas usadas na construção de textos 

argumentativos. Primeiramente foram produzidas as propostas de produção textual, com 

enfoque na construção de textos argumentativos, para serem aplicadas em salas de aula do 

Curso de Letras/CECEN. A partir desse processo, e de posse do material produzido, 

iniciamos um esquadrinhamento dos textos, buscando produzir um levantamento acerca do 

uso dos mecanismos de referenciação usados nessas produções textuais. De posse dos 

resultados, buscou-se produzir propostas de atividades que envolvam o uso da catáfora e 

anáfora e de outras estratégias de referenciação em textos argumentativos e aplicá-las na sala 

do último período de Letras 2015, alunos já em fase de regência, com o intuito de também 

discutir as validades das propostas assim como melhorá-las a partir da contribuição desse 

grupo. Contribuir para o ensino da Língua Portuguesa com foco no uso de estratégias de 

referenciação na construção de textos argumentativos é que se objetiva nesta pesquisa. 

Partindo-se das conclusões iniciais, as propostas elaboradas têm como foco inserir outras 

estratégias de referenciação anafóricas – além do uso de pronomes, elemento de destaque na 

primeira etapa da pesquisa.  Os textos serão gêneros utilizados de ampla divulgação, como 

editoriais e outros; as primeiras propostas de atividades centrarão o foco na leitura e 

reconhecimento de estratégias de referenciação em textos de terceiros, para, em um segundo 

momento, trabalharmos textos autorais. Paralelo a esse trabalho pesquisamos em duas fontes 

– questionário e livro didático respondido por alunos do curso de Letras/ UEMA, em Estágio 

Supervisionado – a importância dada ao trabalho com produção textual em sala de aula. 

O questionário 

Como complementação prática aos enfoques vistos será apresentado um questionário 

aplicado na turma do 8º período, num total de 17 questionários e não se exigiu identificação 

dos alunos. Para iniciar a análise do questionário recorremos á citação do conceito de um 

questionário e de sua importância para a pesquisa proposta. O questionário é um recurso 

investigativo que objetiva levantar dados (DESHAIES, 1992). Baseando-se, geralmente, em 

interrogações a um determinado grupo (nesta pesquisa, discentes do 8º período do Curso de 

Letras/UEMA), essa escolha dá-se em razão destes alunos estarem, à época da aplicação, 

cursando a disciplina Estágio Supervisionado e, por essa razão, mais próximo da realidade 

do ensino de Língua Portuguesa na escola pública estadual. Diante do exposto podemos 

frisar a importância do questionário para esta análise, pois, a partir dele, obtemos 
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informações que possibilitem reconhecer as lacunas encontradas no ensino de produção 

textual, bem como aprimorar metodologias para o ensino dessa produção nas escolas.  

O livro didático 

Para conhecer o objeto livro didático adotado nas escolas públicas e que orientam, entre 

outros, o trabalho de sala com produção textual, fizemos levantamentos acerca das propostas 

de produção textual contidas nesses livros. As coleções analisadas foram: Português: 

Linguagens e Língua Portuguesa: linguagem e interação, em seus três volumes. Essas 

são adotadas entre outras, nas escolas, Centro de Ensino Cidade de São Luis, Colégio 

Vinicius de Moraes e Centro de Ensino Paulo VI. Na análise feita na primeira coleção, 

notamos que de acordo com a tabela 1, abaixo, no 1º e 2º volumes somente quatro de todos 

os gêneros apresentados são de caráter argumentativo, no 3º volume, seis. 

 

Tabela 1 

1º ano 2º ano 3º ano 

4 4 6 

Na segunda tabela a análise feita é: quantos gêneros trazem propostas de produção textual? 

Percebemos o quanto a produção textual é pouco incentivada, nessa coleção comprovamos 

ainda que os livros didáticos não estejam atendendo as perspectivas relacionadas à produção 

escrita, no qual leva o aluno a produzir seus próprios textos. 

 

Tabela 2  

1º ano 2º ano 3º ano 

1 7 0 

 

Observamos qual gênero base utilizado em cada livro. No 1º volume: novelas, crônica, 

narrativa, letra de música, texto icônico-verbal: a capa de CD, relatos de viagem, diário 

pessoal, noticia artigo de opinião, editorial e carta do leitor. No 2º: romance, artigo científico, 

reportagem, ensaio argumentativo, anúncio publicitário, argumentação nos desenhos de 

imprensa. No 3º: relato mítico, narrativa de memórias, canções, currículo, carta pessoal, 

entrevista concedida por especialista, correspondência argumentativa: o exemplo da carta de 

encaminhamento de currículo, dissertação em posa, discurso político. O encadeamento 

referencial do texto – corpus não se fundamenta somente na correferencialidade, mas 

sobressai – se nas ocorrências de variadas formas pronominais usadas na referenciação, de 

modo a apresentar as estratégias mais frequentes que é exatamente á retomada de termos. 

Isso sugere a preocupação do autor em a progressão textual de maneira bem explícita, 

impelindo também pela orientação argumentativa do texto, previamente indicada. É de suma 

importância para análise de nosso trabalho apresentar as dificuldades no uso efetivo de 

estratégias de referenciação diferenciada, que contribuam na produção textual, podem ser 

derivadas das dificuldades comunicativas impostas pela obrigação de argumentar, na 

modalidade escrita, seguido os paradigmas da gramática tradicional. Nesse contexto, o autor, 

por não apresentar amplo domínio do uso das estratégias de referenciação, usa no texto seu 

conhecimento linguístico baseado muito na oralidade, alterando estruturas e repetindo – se 

em termos de estratégias referenciais, como verificamos na pesquisa realizada. 

Diante dos resultados apresentados, verificamos que o livro didático aborda todos os 

gêneros, mas que as atividades propostas foram consideradas em pequeno número, havendo 

a necessidade de mais. É necessário que no currículo do discente do Curso de Letras seja 

inserido o ensino de referenciação como uma importante estratégia de construção de textos, 
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tornando os conteúdo obrigatório e que os professores demonstre aos alunos o 

funcionamento das estratégias de referenciação como mecanismos fundamentais para o 

funcionamento do processo argumentativo em redações. Verificamos que apesar dos vários 

estudos e análises já feitas a respeito dos livros didáticos e suas utilizações, segundo a 

constatação da própria história do livro didático, em observância as mudanças que vem 

ocorrendo, assim como na estrutura quanto na abordagem do conteúdo, muita coisa precisa 

ser mudada, especialmente, quanto à assimilação e utilização do livro pelo professor.  

 

Palavras-chave: Referenciação. Anáfora. Catáfora. 
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OS USOS DA CRIATIVIDADE LEXICAL NOS FALARES TIMONENSES NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TIMON- MA. 

 

Orientanda: Viviane Garcêz de OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

 

Orientadora: Leonildes Pessoa FACUNDES. 

 

No ato de enunciar a criatividade lexical é determinada pelas necessidades comunicacionais 

dos falantes, proporcionando alterações nas unidades léxicas, e, essas serão empregadas de 

acordo com o contexto situacional, considerando a ocupação social, o local e o tempo em 

que os falantes se encontram. Assim, refletindo na cultura da respectiva comunidade 

linguística. Para tanto, objetivou-se analisar as marcas sufixais do –(z)inho, a partir da 

criatividade lexical que os falantes timonenses podem oferecer, em uma abordagem 

enunciativa da linguagem, de acordo com Benveniste (1976;1989), considerando as marcas 

de subjetividade que os sufixos podem apresentar, com o intuito de explicitar esse processo 

por meio do funcionamento da língua em condições reais de uso. Abordagem da análise dos 

dados é qualitativa, pois as escolhas lexicais com a presença do sufixo (z)-inho foram 

observadas e analisadas em um determinado grupo de alunos, e ao mesmo tempo 

quantitativa, já que delimita o número de ocorrências lexicais com a presença do sufixo (z)-

inho. O método é descritivo, e ainda empírico. Empírico, porque recolhemos uma mostra 

aleatória da fala de estudantes, mas dentro de certas especificações como: o sexo, a série e a 

natureza do ensino: público ou particular. Tendo em vista esses aspectos, esta pesquisa 

permeia também à Sociolinguística no que diz respeito à observância dos usos lexicais em 

análise em relação a essas variáveis. Nessa perspectiva, a variação de sexo expõe a diferença 

do falar feminino em relação ao falar masculino, já, a variação de séries está associada ao 

uso da língua em diferentes níveis de escolaridade, então, optamos por séries finais, como: 

Pré-adolescentes de 13 a 14 anos, cursando o ensino fundamental maior (9° ano), e, 

Adolescentes de 15 a 18 anos cursando o ensino médio (3° ano), por fim a natureza de ensino 

público ou particular que está ligada a questão social, assim, acontecerá variações de acordo 

com a classe social que os falantes ocupam, visto que, um aluno que estuda em escola pública 

geralmente faz parte de uma família de baixa renda, em contrapartida, o aluno da escola 

particular pertence a uma família de nível médio ou alto. Para a pesquisa, foram coletadas 

amostras de fala de 24 estudantes no município de Timon-MA, sendo 12 (doze) das escolas 

públicas: Unidade Integrada José Sarney: 6 (seis) alunos do 9° ano, Unidade Integrada 

Padre Delfino: 6 (seis) do 3° ano e 12 (doze) da escola particular: Colégio Augusto Batista: 

6 (seis) do 9° e 6 (seis) do 3° ano. Selecionamos apenas 16 (dezesseis) entrevistas para a 

construção do corpus, em que: 2 (duas) são do Ensino Fundamental e 6 (seis) são do ensino 

médio da escola pública, 4 (quatro) são do Ensino Fundamental e 6 (seis) são do Ensino 

médio da escola particular. Nas entrevistas foram utilizadas as mesmas temáticas para os 

estudantes, como: política, principais filmes, viagens, leituras, relatar histórias do cotidiano, 

etc. Cada entrevista teve a duração de dez a vinte minutos. Após selecionar o corpus, fizemos 

o levantamento das ocorrências lexicais com o sufixo (z)- inho nos enunciados. Para a 

quantificação dos dados foram consideradas as repetições nas ocorrências lexicais. Com o 

objetivo de analisar o sufixo (z)-inho nos enunciados, aplicou-se as seguintes abreviaturas: 

sexo feminino- SF; sexo masculino- SM; após cada exemplo, tipo: (IEPu9), que trazem as 

seguintes informações dos entrevistados: I- Informante; M- masculino; F- feminino; EPu-

escola pública; EPa- escola particular; o número da série: 9° do Ensino Fundamental (EF), 

3° do Ensino Médio (EM). Para o desenvolvimento das análises dos valores semânticos dos 

sufixos, classificamos algumas categorias conforme a abordagem enunciativa da linguagem, 

seguindo Facundes (2008): Extensão: tamanho físico, quantidade, tempo, espaço, 
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completude), Intensidade: (Afetividade, Pejoratividade). Tamanho Físico: Este uso teve 

o total de 5 (cinco) ocorrências e quanto à classe gramatical 5 (cinco) substantivos, sendo 

que 2 (duas) ocorrências também representaram o valor de pejoratividade: 1 “...ele...e em 

todo lugar que ele ia... ele ia sozinho... só com uma bengalazinha...”(IMEPa3). 2 “...o 

assassino deixava se eu não me engano era uma...joinha com um número...” (IFEPa3). 3 

“...foi uma meninazinha do... sexto ano parece sétimo...” (IMEPa9). 4 “...foi nas dunas e na 

depressãozinha tem uma:: um lagozinho deixa eu vê ::...” (IMEPa9). Extensão 

Quantidade: Este uso teve 1 (uma) ocorrência. 5 “...eu estudava a noite... estudava 

poquinho eu fazia tarefa estudava não...” (IMEPu9). Extensão de Tempo: Este uso teve 1 

(uma) ocorrência. 6 “...Só no finalzinho... que mostra um personagem... que ele rai  aparecer 

só no segundo filme... ou é no terceiro ou no segundo filme... por isso eu não entendi muito 

bem...” (IMEPa3). Extensão Completude: Este uso sufixal teve 2 (duas) ocorrências. 7“...a 

gente  passeou de barco o dia todinho... foi cansativo né... foi ótimo...” (IMEPa9). 8 “...( ) 

os aparelho dela tudinho parou como se ela já tivesse morrido…ai o homem já tinha se 

apaixonado por ela …ela seno  a  alma mermo…” (IFEPu3). Extensão de Espaço: 

Encontramos 1 (uma) ocorrência com este uso. 9 “...por exemplo minha vó...  minha avó...  

minha vó é alemã... ai... deixa eu veri::eu nasci... eu nasci bem na emendinha ...ai sempre 

ela ficava falando essas coisas pra mim falando lá em casa não sei o que ai:: quando ela viaja 

pra lá e volta...  ai ela fica falando essas coisas não num sei o que a gente não deve morar no 

brasil...” (IMEPa9). Intensidade: Encontramos 1 (uma) ocorrência com este uso. 10 

“...urum tudo direitinho eu consegui entender...” (IFEPa3). Afetividade: Encontramos 2 

(duas) ocorrências que trazem esse valor.  11“...não é porque ele era assim… tinha era um∷ 

garotinho ele era órfão os pais dele tinham morrido...ai teve uma família que queria adotar 

ele inclusive era o médico …” (IMEPu3). 12 “porque tinha uma velha né… uma velhinha 

que era de doente só que ela era de dento da igreja na verdade ela era uma das pessoas que 

tinha feito o pacto antes com o demônio… ai eu não consegui entender porque ela viu o rosto 

do demônio na imagem de um santo… estranho…((risos))” (IFEPu3). Pejoratividade: 
Nesta categoria inserem-se 2 (duas) ocorrências.  13“...seriados só aqueles bestinhas... tipo 

aquele todo mundo odeia o Chris...” (IFEPa3). 14“...mas é besteirazinha assim mesmo...só 

pra ocupar o tempo... que muitas vezes nem ensina nada que preste...” (IFEPa3). Levando 

em conta os valores semânticos dos sufixos a maior ocorrência foi na categoria extensão, ao 

qual englobou também, classificações em outra categoria, como por exemplo: “...foi uma 

meninazinha do... sexto ano parece sétimo...” (IMEPa9), em que o sujeito enunciador 

remete a ideia não só de tamanho, mas de que é uma menina qualquer, sem importância, pois 

ele nem se quer sabia sobre ela, assim, a expressão também apresenta valor de 

pejoratividade. O sufixo –(z)inho apresentou-se por 17 (dezessete) vezes nas ocorrências, 

as mulheres recorreram (9) nove vezes ao sufixo, enquanto que os homens recorreram (8) 

oito, sendo que, tanto o SF quanto o SM, levando em conta os diferentes níveis de séries, 

pois, o comportamento linguístico varia, é notório que  o valor de tamanho físico  é mais 

recorrente no 9° ano, já quanto a natureza de ensino os alunos da EPa recorreram de maneira 

significativa ao sufixo(z)-inho em relação aos da EPu.. Quanto ao uso do sufixo-(z)inho na 

categoria de extensão, notamos que pode-se inserir outra categoria: afetividade, como por 

exemplo: “...não é porque ele era assim… tinha era um∷ garotinho ele era órfão os pais dele 

tinham morrido... ai teve uma família que queria adotar ele inclusive era o médico …” 

(IMEPu3), o sujeito enunciador, além de trazer a ideia de carinho em relação ao garoto por 

ele ser órfão, também faz relação sobre o tamanho do garoto, visto que, ele seria adotado, 

pois ainda precisava de cuidados. Portanto, diante dessas reflexões, verificamos que a 

situação enunciativa é indispensável para o sentido do sufixo - (z) inho empregado nas 

unidades léxicas pelos falantes, desta maneira, muitas vezes esse emprego se dá não só com 

o intuito de indicar o grau, mas outros sentidos que só são interpretados, a partir da 
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enunciação. Assim, esperamos poder contribuir para amplas pesquisas na área de língua 

portuguesa, uma vez que, evidenciamos os diversos significados que as unidades léxicas 

podem trazer ao serem enunciadas, com a presença do sufixo –(z) inho, considerando as 

marcas de subjetividade que podem vir explicitas ou implícitas no ato de enunciar.  

 

Palavras-chave: Enunciação. Derivação Sufixal. Subjetividade. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM USO 

DE ESCLEROMETRIA.  
 

Orientando: Rafael Otávio Alves ABREU – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Graduando em Engenharia Civil, CCT/UEMA.  

  

Orientador: Eduardo Aurélio Barros AGUIAR.  

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia das Construções e Estruturas, CCT/UEMA  
  

Colaborador: João Celso Martins MARQUES – Prof. M.Sc. do Departamento de 

Engenharia das Construções e Estruturas, CCT/UEMA  
 

O concreto é o material estrutural de maior uso na atualidade, que é muitas vezes utilizado 

combinado ao aço, melhorando a capacidade resistente das peças estruturais. Segundo Mehta 

e Monteiro (2008, p. 8), “O concreto moderno é um material composto que consiste 

essencialmente de um meio contínuo aglomerante, dentro do qual estão mergulhados 

partículas ou fragmentos de agregados”. Segundo Araújo (2014), para os projetistas de 

estruturas, a característica mais importante do concreto é a resistência à compressão, já que, 

em peças de concreto armado, o responsável por absorver os esforços de tração que solicitam 

a estrutura é o aço. Desta forma, definir a resistência à compressão do concreto, e sobretudo, 

garantir que a resistência à compressão da estrutura executada esteja de acordo com o projeto 

estrutural é de extrema importância para garantir a correta vida útil da estrutura. Esta 

pesquisa tem como objetivo contribuir na avaliação da resistência à compressão de estruturas 

de concreto, comparando e correlacionando os dados obtidos em ensaios destrutivos e não 

destrutivos de corpos de concreto, utilizando os materiais disponíveis na região 

metropolitana da cidade de São Luís para a confecção das peças de concreto. Para alcançar 

os objetivos descritos para esta pesquisa, dividiu-se a metodologia em três fases: pesquisa 

bibliográfica, atividades laboratoriais e análise dos dados obtidos. Inicialmente, foram 

ensaiados corpos de prova e uma peça em concreto armado, ambos gentilmente cedidos pela 

construtora Bravo Engenharia. Foram coletados 8 corpos de provas confeccionados com 

concreto usinado, com resistência esperada de 30MPa. A amostragem do concreto foi 

coletada de acordo com a ABNT NBR NM 33. Foram empregados moldes para os corpos 

de provas com 10cm de diâmetro e 20cm de altura, de acordo com a ABNT NBR 5738:2015. 

O adensamento empregado nos corpos de provas foi o manual, sendo realizado também de 

acordo com a ABNT NBR 5738:2015. Além disso, a construtora se dispôs a confeccionar 

uma peça de concreto em formato de L, para a comparação dos resultados obtidos com o 

rompimento dos corpos de prova e esta peça. Após vinte e quatro horas depois da moldagem, 

os 8 corpos de prova e a peça de concreto foram levadas ao Laboratório de Concreto e 

Materiais (LABCOM) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), para que estes 

sejam devidamente curados, conforme a ABNT NBR 5738:2015. Foi empregado o processo 

de cura submersa, imergindo os corpos de prova no tanque do LABCOM. Devido às 

dimensões da peça de concreto, não foi possível empregar esse processo nesta, porém teve-

se o cuidado de manter a peça úmida ao máximo possível. Os ensaios de compressão e o 

ensaio de esclerometria foram realizados quando o concreto atingiu as idades de 21, 28, 42 

e 56 dias, analisando assim a evolução da resistência à compressão do concreto. Os ensaios 

de compressão foram realizados nos corpos de prova e os ensaios de esclerometria foram 

realizados na peça de concreto, no mesmo dia. Antes de realizar os ensaios de esclerometria, 

as superfícies ensaiadas foram devidamente preparadas, sendo polidas, conforme a ABNT 

NBR 7584:2012. Os ensaios foram realizados com o esclerômetro na posição horizontal, por 

isso, os dados obtidos nesta pesquisa só serão válidos para uma correlação que considera o 
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esclerômetro nesta posição. A peça em concreto foi ensaiada em 5 pontos distintos, seguindo 

os procedimentos ditados pela ABNT NBR 7584:2012, que resultaram nos dados registrados 

a seguir: 

Tabela 1 - Dados obtidos nos ensaios preliminares  

Idade 

(dias) 

Dureza do 

Ponto 1 

Dureza do 

Ponto 2 

Dureza do 

Ponto 3 

Dureza do 

Ponto 4 

Dureza do 

Ponto 5 

Resistência 

(MPa) 

21 28,73 29,75 29,36 29,23 26,56 29,11 

28 29,38 31,69 33,13 34,86 29,2 30,57 

42 31,00 31,83 29,73 29,43 29,42 28,26 

56 31,15 32,92 30,08 29,46 29,79 30,26 
Fonte: Autor, 2015 

Para dar prosseguimento a pesquisa, foram realizados novos ensaios, com concreto moldado 

no LABCOM, para coletar mais dados para produzir a correlação procurada. Foram 

produzidos 9 traços diferentes, com uma quantidade variável de corpos de prova devido à 

disponibilidade dos materiais do laboratório. Foram confeccionados os corpos de provas 

cilíndricos e um cubo de concreto para cada traço, no qual os ensaios, respectivamente, de 

compressão e esclerometria foram feitos. Para gerar a correlação entre a dureza superficial 

e a resistência à compressão foi utilizado o software Microsoft Excel. Esta correlação é dada 

em forma de gráfico e equação, que é obtida através de métodos de ajustes de curva 

implementados neste programa. Agrupando todos os dados obtidos na pesquisa, incluindo 

os dois estágios dos ensaios, e analisando algumas possíveis correlações, geradas por 

funções de diferentes naturezas, chegou-se a correlação a seguir, na qual jugou-se mais 

eficiente: 

 

Fonte: Autor, 2015 

Figura 1 - Correlação entre dureza superficial e resistência à compressão do concreto. 
 

Apesar de fatores de natureza aleatória, que não permitem constância nos resultados dos 

valores relativos à dureza superficial do concreto e resistência à compressão, percebe-se 

consistência nos resultados obtidos, confirmado pelo coeficiente de determinação R² 

próximo da unidade, validando a equação expressa no Gráfico 1. 

Palavras-chave: Concreto. Ensaios não destrutivos. Esclerometria. 
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ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE UMA BOBINA PARA PRODUÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Orientando: Antonio Vinicius Garcia CAMPOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica- CCT/UEMA. 

 

Orientador: Flávio Nunes PEREIRA. 

Professor Mestre do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA. 

 

Esta pesquisa apresenta o projeto de uma bobina, em forma de solenóide, que por meio da 

variação do campo magnético produzido por um imã fluirá uma corrente, que é o objetivo 

da pesquisa. Este trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira contempla o estudo sobre 

eletromagnetismo, formas construtivas de bobinas elétricas e a análise das equações da física 

sobre a conversão do campo magnético em corrente elétrica, além de fazer uma análise 

gráfica teórica destas formulas. A segunda etapa são testes com bobinas e ensaios em 

laboratório e verificação da melhor configuração de dimensões e montagem. Análise e 

desenvolvimento de uma bobina que utilize o magnetismo para a variação do fluxo 

magnético, afim de produzir corrente elétrica induzida além de verificar a utilização dessa 

bobina em outros equipamentos.Nesta pesquisa foi utilizada a abordagem de métodos 

científicos de pesquisa, apoiada pelas equações da física, e a abordagem de protótipos e 

modelos. Para a melhor qualidade do trabalho será utilizado primeiramente à abordagem 

numérica das equações apresentadas e posterior uso de protótipos reais para testes. O estudo 

numérico das equações basicamente é apresentado utilizando equações já formuladas da 

ciência física e aplicá-las até se achar o melhor modelo do ponto de vista de geração do 

campo magnético e da corrente elétrica, e do ponto de vista da viabilidade da construção 

física real deste modelo.Foi optado utilizar bobinas comerciais, mais pratico e com melhor 

qualidade, do que as manufaturadas. A bonina utilizada tem 12000 voltas de fio de cobre, 

após  uma analise numérica do numero de fios e produção de corrente elétrica.  O centro da 

bobina tem furo quadrado de 32x32 mm o que foi ideal para o movimento do imã para o 

experimento. 

 

 
Figura 1: A- Bobina utilizada no experimento; B- Bancada com todo equipamento montado. 
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Para poder gerar a vibração induzida para fazer acionar o imã, foi utilizado um parafuso para 

poder gerar a oscilação desejada, ver detalhe na figura 1 (B). O grafico da Figura 2 mostra 

um tratamento que foi feito utilizando o MATLAB por meio da transformada de Fourier 

com os dados enviado pela bancada de testes, assim os picos maiores apresentam as 

frequencias do motor (mais alta em destaque) e a causado pelo parafuso (a mais baixa 

mostrada no destaque).  

 

 
Figura 2: Picos de frequencias da vibrações. 
 

Após muitos testes e com o auxilio de um voltímetro (aparelho especifico para medir tensão), 

conseguiu se produzir tensão nos terminais da bobina com valores em torno de 6mV a 90mV. 

Estas tensões não são suficientes para poder, por exemplo, acender uma lambada LED de 

baixa tensão, mas apresenta que é possível gerar tensão e corrente elétrica para utilizar 

diretamente ou mesmo armazena - lá em bancos de baterias. Após muitas pesquisas sobre 

magnetismo e eletromagnetismo foi analisada uma bobina ideal para o projeto, ela deveria 

ter mais de 5000 voltas e ter tamanho ideal para ser ajustado com o imã utilizado. Devido à 

dificuldade de construção de bobinas com qualidade, foi proposto que utilizar-se bobinas 

comerciais, a mesma utilizada para laboratórios de física, ela tem 12000 voltas e é ideal para 

o imã que utilizamos nos experimento. Foi montado uma bancada para testes, para acoplar 

todos os equipamentos, tudo muito otimizado para evitar ao maximo perdas de energia de 

vibração do motor desbalanceado para a bancada. Após muitos testes de analise, com vários 

tipos de ciclo de vibração, encontramos a forma ideal para produzir oscilações controladas 

que poderia ser suficiente para movimentar o imã dentro da bobina, foi conseguido 

utilizando em uma das pás do ventilador um parafuso com massa pequena. Os testes 

mostraram que energia de vibração foi em partes transformada em movimento do imã e 

assim induzir uma corrente na bobina e gerar tensão em seus terminais. Os valores da tensão 

foi em torno de 90mV, apesar de ser pouco, mas mostra que o objetivo da pesquisa foi 

alcançado, pois é possível utilizar vibrações de maquina, ventiladores, suspensão de 

veículos, entre outros equipamentos, para produzir energia elétrica. 
 

Palavras-chave: Bobinas Magnéticas, Vibração, Energia Alternativa.  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO VIRTUAL POR MEIO 

DA MODELAGEM COMPUTACIONAL CAD PARA A CONVERSÃO DA 

ENERGIA DE VIBRAÇÃO EM ENERGIA ELÉTRICA.  

 

Orientanda: Mavd de Paula Ribeiro TELES- Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica- CCT/UEMA. 

 

Orientador: Flávio Nunes PEREIRA. 

Professor Mestre do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA. 

 

Esta pesquisa visa construir, modelar e simular virtualmente um dispositivo para gerar 

vibração induzida e tangível; para posteriormente, após fabricação ser aplicado em um 

sistema de transformação desta vibração em energia elétrica. Embora o projeto incorpore 

elementos aplicáveis à escala laboratorial o projeto prever a ampliação de conhecimento para 

o desenvolvimento de sistemas de grande porte. Utilizando como meio para realização os 

softwares CAD: SolidWorks e Inventor.Projetar e desenvolver um protótipo virtual por meio 

de modelagem computacional para gerar vibração induzida e tangível, para a posterior 

fabricação e aplicação em um sistema para transformação desta vibração em energia elétrica, 

explorando essa energia alternativa e ao mesmo tempo divulgar e difundir a ideia para 

estudantes e o público em geral em eventos de cunho científico.Os softwares mais propícios 

a uso para modelagem, escolhidos foram o programa Google Sketchup 8 para utilização em 

um primeiro esboço virtual, e de forma a ter uma modelagem mais complexa foi utilizado 

três programas SolidWorks, Solid Edge e Inventor. Reuniões com os membros da equipe 

que compõem o projeto foram realizadas, visando à interação entre as partes e a discussão 

da melhor forma de elaboração e desenvolvimento do protótipo.Após o estudo foi definido 

do modelo da mesa base vibracional e do suporte de que acopla a mesa. Estes foram 

esboçado a mão como mostra a figura 1.  
 

 
Figura 1- Modelos esboçados a mão; A- Mesa base Vibracional; B- Suporte. 

 

As dimensões foram  ajustadas a fim de encontrar a configuração que permitiu que o modelo 

tivesse o maior rendimento em termos de energia gerada e vibração. Todas as medidas em 

todos os desenhos técnicos estão em milímetros. O modelo final ajustado e demosntrado na 

figura 2.  
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Figura 2- Mesa Base; A- Desenho Técnico; B- Modelagem. 

 

Tendo estabelecido o tipo do protótipo, foi então iniciado o processo construção das peças 

de um modelo virtual, que servirá de base para a modelagem completa do protótipo e da 

construção do mesmo, mostrada na figura 3. 

 

 
Figura 3- Suporte; A- Desenho Técnico; B- Modelagem. 

 

Uma problemática encontrada foi um dispositivo que servisse para acoplar o imã próximo 

ao motor, para a geração da indução eletromagnética, com um espaço suficiente para que o 

campo magnético gerado pelo imã, não influenciasse de forma negativa (parando o motor) 

o desempenho da mesa. Desta forma foi desenvolvido um dispositivo para acoplar este imã, 

este está mostrado nas figuras 4. A modelagem desenvolvida foi aplicada em impressora 3D 

para fabricação do dispositivo. 
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Figura 4- Dispositivo; A- Desenho Técnico; B- Modelagem. 

 

Como foi possível perceber todos os objetivos deste projeto foram alcançados de forma 

satisfatória. Além de todas estas etapas foi perceptível que o apoio da modelagem foi 

essencial, principalmente quando o modelo encontrado sofreu um problema, que foi 

solucionado pela modelagem e por fabricação do dispositivo por impressora 3D.  

 

Palavras-chave: Vibração. Eficiência energética. Softwares. 
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SIMULAÇÃO EXPERIMENTAL DE FONTES MARÍTIMAS PARA GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Orientando: Reginaldo Nunes da SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA.  

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Mecânica CCT/UEMA. 

 

Os oceanos é uma fonte de energia renovável, com imensa quantidade de energia a ser 

extraída. A partir dos anos 70 alguns países passaram a investir em pesquisas e 

desenvolvimento de tecnologias que aproveite esses recursos para geração de energia 

elétrica. Atualmente a grande demanda por energia atribuída principalmente a crise climática 

que é atrelada ao grande consumo de combustíveis fosseis, vem causando um colapso do 

sistema energético mundial (Sarmento e Cruz, 2004). Assim as fontes renováveis que já são 

uma realidade e uma solução as todos esses transtornos, passaram a ser mais estudadas e 

pesquisadas com maior profundidade a fim de solucionar esses problemas. Este trabalho teve 

como objetivo projetar, construir e testar uma unidade experimental com dispositivo simples 

para simular ondas e correntes oceânicas a fim de produzir energia elétrica, estudar as 

tecnologias existentes para se aprofundar no tema, adquirir um consistente conhecimento no 

desenvolvimento e construção de dispositivos que estudam esta fonte de energia, definir os 

parâmetros de projeto para construção e operação do dispositivo e por fim testar. O 

desenvolvimento do projeto deu-se em duas etapas: a primeira etapa, foi construído um 

protótipo preliminar afim de colher dados para que na segunda etapa fosse otimizado. O 

trabalho iniciou com pesquisas bibliográficas, dimensionamento do protótipo e modelagem 

em CAD que foi no software Solidworks, após isso realizado estudos de quais materiais a 

serem utilizados e por fim confecção e testes.  

 

Figura 18 - Protótipo preliminar, São Luis, 2015. 

 

A segunda etapa deu-se a otimização do protótipo, a partir da análise feita no apresentado 

na etapa inicial do projeto (figura 1). As melhorias se deu pelo redimensionamento das 

turbinas, boias e toda a estrutura de apoio. As modificações iniciaram com uso de perfil 

hidrodinâmico para o projeto das turbinas, assim como o uso da impressão 3D para a 

confecção das turbinas e polias, a boia de isopor foi confeccionada no formato circular de 

maneira a aumentar o contato com a superfície da água e a estrutura de sustentação mais 

robusta de maneira a dá estabilidade no momento da realização do experimento. Após o 

redimensionamento do protótipo foi remodelado em solidworks, confeccionado e 

realizado testes (figura 2 e 3). 
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Figura 19 - Modelagem em Solidworks, São Luis, 2015 

 

Figura 20 - Protótipo segunda etapa, São Luis, 2015 

 

O sistema é dividido em duas partes: uma que retira energia das ondas e outra das correntes 

marítimas. O experimento foi realizado com intuito de retirar as energias contidas nesses 

dois modos, ondas e correntes marinhas. Então, o presente trabalho é um experimento onde 

integra as duas maneiras de extração de energia em um mecanismo só. Os materiais 

utilizados na confecção do protótipo são apresentados na tabela 1. 

Tabela 4 - Materiais utilizados para construção do segundo protótipo, São Luis, 2015 

Item Material 

Viga de sustentação Cano PVC 

Suporte Transversal Chapa de nylon 

Turbinas Plásticos (ABS) 

Boia Isopor (Poliestireno) 

Geradores das turbinas Motor de impressora 

Eixos Fibra de carbono 

Gerador da boia Fio de cobre esmaltado e imãs 

Tanque Caixa de Plástico (80 litros)  

Causador das correntes Bombinha de aquário (650 L/H) 

Causador das ondas Rolo de pintura 

Fixação dos componentes Cola silicone 
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Na realização dos testes verificou-se, que as turbinas e boia do primeiro protótipo geraram 

cerca de 0.8 e 0.05 volts respectivamente. Enquanto que no segundo protótipo as duas 

turbinas e boia geraram cerca de 1.4 e 0.2 volts respectivamente. A forma, geometria e o 

modelo do protótipo, deu-se de maneira adequada para que se realizasse um bom 

experimento, afim de que se obtivessem bons resultados nos testes. Para testar o desempenho 

e geometria do protótipo foram realizados testes preliminares, a partir disso foi construído 

outro protótipo e novamente verificado que: os sistemas de conversão de energia mecânica 

contidas nos oceanos em energia elétrica é uma alternativa energética ecologicamente 

correta. Os sistemas que tem essa proposta representam uma contribuição significativa à 

política de desenvolvimento sustentável. Esses sistemas são mais eficientes se comparados 

com outras fontes de energia sustentável, a energia gerada neste experimento é suficiente 

para funcionar um led da cor vermelha, onde o mínimo para acendê-lo é de apenas 1 volt, o 

uso de perfil hidrodinâmico na fabricação das turbinas melhorou o funcionamento do 

sistema, e para um bom funcionamento é necessário ter uma corrente mínima de água de 1 

m/s. O mecanismo da boia do segundo protótipo melhorou em relação a boia do primeiro 

devido ao aumento da superfície de contato com água. Os materiais utilizados foram 

analisados e escolhidos de acordo com a necessidade de cada componente do protótipo. 

Sendo assim, apesar deste referido trabalho conseguir respostas conclusivas, mas de forma 

simples, tendo a necessidade de melhor aprofundamento.  

 

Palavras-chave: Energia elétrica, correntes marítimas, ondas. 
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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DAS PATOLOGIAS DA PONTE JOSÉ SARNEY NA 

FOZ DO RIO ANIL NA ILHA DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO. 

 

Orientando: Thiago Barros COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 

 

Orientador: Francismar Rodrigues de SOUSA. 
Prof. MSc. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção – CCT/UEMA 

 

Atualmente observa-se que uma grande parte das estruturas de concreto armado estão 

apresentando problemas em relação a corrosão das armaduras de aço, principalmente aquelas 

iniciadas por íons cloretos. O presente trabalho analisa as patologias presentes na literatura 

especializada com suas respectivas causas com o objetivo de investigar as causas de 

degradação que acometem a ponte José Sarney na foz do rio Anil na ilha de São Luís. A 

degradação do concreto pode ter origem em  reações químicas entre agentes agressivos 

presentes no meio ambiente externo e os constituintes da pasta de cimento ou podem resultar 

de reações internas da estrutura, tais como eflorescência, ataques de sulfatos e reações 

causadoras de expansão, tais como corrosão de armaduras, reação álcali-agregados e outros 

fenômenos. Outros mecanismos tem origem em  causas físicas como desgaste superficial 

(abrasão, erosão), fissuração (cristalização, carregamento estrutural, exposição a extremos 

de temperatura) e outros fenômenos. Durante as primeiras visitas foram realizadas as 

identificações do ambiente de trabalho ao qual a ponte José Sarney está submetida sendo 

utilizado a NBR 6118 como parâmetro de classificação. Durante as visitas técnicas feitas 

foram constatados que a ponte está submetida a névoa salina, fonte de íons cloretos, que 

estão entre as principais causas de corrosão das armaduras de concreto armado. No decorrer 

das visitas foi constatado no tabuleiro da ponte um grande número de fissuras e 

destacamentos sendo as principais patologias identificadas. Foi possível identificar a 

presença de produtos de corrosão entre as fissuras que são apontadas pela literatura como a 

causa principal da degradação do concreto armado porque aumentam a pressão interna do 

concreto. Pelo mecanismo conhecido como aeração diferencial concentrações de ar e 

cloretos em diferentes regiões da massa de cimento fazem surgir na armadura de metal 

regiões anódicas e catódicas, a cidade de São luis em região litorânea e tendo uma umidade 

relativa elevada acaba por facilitar a retenção de umidade no interior da massa de concreto 

facilitando o processo corrosivo. Através da análise da figura 1 observa-se o resultado desse 

processo. 

 
Figura 21:Avaliação do processo corrosivo 

Durante todo o percurso da ponte foi possível observar a falta de manutenção preventiva por 

longos períodos de tempo pondo em risco a segurança dos usuários na passarela de pedestres 
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onde havia pontos com perda total de material e destacamentos de partes da massa de 

cimento como nas imagens da figura 2. 

 

 
Figura 22: Evidências de manutenção precária da obra estrutural 

Durante os meses de março e abril foi possível observar o início da manutenção das partes 

danificadas pela corrosão na ponte José Sarney. Foi feita a remoção de material danificado 

e uma reconstrução com nova pasta de cimento. O método de recuperação utilizado é o 

recomendado pela literatura e durante as visitas que se seguiram após a recuperação dos 

trechos degradados pela corrosão não foram observados novas fissuras ou destacamentos na 

massa de cimento. 

Palavras-chave:Corrosão. Concreto. Patologias. 
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APRENDIZADO DIGITAL, UM NOVO ENFOQUE COM O USO DE 

COMPUTADORES MINITURIZADOS. 

 

Orientando: Elizeu Matheus de Jesus LOUZEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Áurea Celeste da Costa RIBEIRO. 

Prof.ª do Departamento de Engenharia da Computação – CCT/ UEMA. 

 

Equipe Executora: Prof. Áurea Celeste da Costa Ribeiro – Engenharia da 

Computação/UEMA; Elizeu Matheus de Jesus Louzeiro (Bolsista) – Engenharia da 

Computação/UEMA. 

 

Já que o senso de programação é natural e que os processos computacionais estão cada vez 

mais pervasivos em nossa sociedade, é hora de propor uma alteração no eixo educacional 

básico, para que as gerações futuras possam estar cada vez mais adaptadas e preparadas para 

essa grande evolução tecnológica. Objetivou-se com esse trabalho o desenvolvimento de 

metodologias de ensino de computação para crianças entre 10 a 14 anos, com o intuito de 

ensinar tanto sobre softwares como sobre hardwares. Para isso foram levantados materias 

bibliográficos e ferramentas que auxiliassem o projeto. Os materias escolhidos foram as 

apostilas do site Code.org, o qual é voltado a ensino de programação para crianças de todas 

as faixas etárias nos Estados Unidos. Já para as ferramentas, foram escolhidos o 

minicomputador Raspberry Pi e o receptor de sinais, BITalino, os quais devem atuar em 

conjunto para auxiliar as crianças tanto a entender o que um computador é capaz de fazer, 

aprender programação e ainda ensinar sobre processamento de sinais. Após a coleta de 

matérias e ferramentas, foi feita a tradução dos materias do Code.org, os quais estão em 

inglês, para assim auxiliar na criação de novas metodologias voltadas aos objetivos do 

projeto. As metodologias do projeto, são voltadas a três áreas da computação (Tabela 1), 

pois acreditasse que a criança não deve adquirir apenas os conceitos e práticas de 

computação, como é possível ver nas apostilas do Code.org, mas também devem possuir um 

conhecimento básico de como um computador funciona, pois com isso elas aprenderão 

computação como um todo. 

 

Tabela 1: Assuntos a serem abordados nas metodologias de ensino do projeto. 

TEMAS SOBRE 

Arquitetura de Computadores Ensinar sobre o funcionamento do computador, desde 

entrada e saída de dados, processamento e funciona-

mento das memórias. 

Programação em Python Ensinar a lógica de programação utilizando a 

linguagem Python por possuir uma facilidade muito 

grande de aprendizado. 

Manipulação do Raspberry Pi e 

BITalino 

Botar em prática todo o conhecimento adquirido nas 

metodologias anteriores, criando aplicações, jogos, ou 

outros conteúdos a escolha. 

 

O projeto também segue algumas etapas (Tabela 2) pré-definidas para serem executadas, as 

quais tornam o objetivo final bem mais suscetível ao sucesso, se forem seguidas 

corretamente. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

981 

 

 

Tabela 2: Etapas de desenvolvimento do projeto. 

ETAPAS OBJETIVOS 

ETAPA 1 Estudo de bibliografias, instituições e sites voltados para o ensino da 

programação para crianças. 

ETAPA 2 Traduzir os materiais didáticos da Instituição Code.org. 

ETAPA 3 Criação de metodologias para ensino de conceitos básicos de lógica de 

computação para crianças. 

ETAPA 4 Manipular o minicomputador Raspberry Pi. 

ETAPA 5 Aprender a aquisição de sinais com a placa BITalino. 

ETAPA 6 Reuniões com pedagoga para a forma de ensino à criança. 

ETAPA 7 Definição de aplicações para serem desenvolvidas pelas crianças com os 

instrumentos 

 

As metodologias seguem uma ordem padrão de ensino: primeiramente, dá uma breve 

introdução sobre o assunto, mostrando-se pontos de vista de autores especialistas no assunto, 

após isso é feito um roteiro de ensino o qual o professor deve seguir, e por fim, uma pequena 

atividade prática deve ser feita, para que a criança possa aprender “brincando”, fazendo com 

que a informação passada fique fixa na mente dela. Além disso, as metodologias são 

separadas em lições (Figura 1), onde cada lição deve abordar um assunto diferente. 

Atualmente, foram desenvolvidas três pequenas lições sobre o tem de Arquitetura de 

Computadores, as quais abordam os principais temas do assunto.  

 

   
Figura 1: Distribuição do conteúdo das metodologias. 

 

Já no quesito linguagem de programação Python, também foi dado início a sua metodologia, 

contendo abstrações sobre o assunto, com aplicações práticas do dia-a-dia, para melhor 

entendimento da criança. Esta foi escolhida por ser uma linguagem de alto nível, 

interpretada, imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e forte, ou seja, 

todas essas características fazem com que o esforço computacional seja mínimo em relação 

com as outras linguagens, por possuir um código de fácil leitura, o qual possuirá poucas 
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linhas, facilitando assim, o aprendizado. Também já foi dado início na manipulação do 

Raspberry Pi, o qual vem sendo estudado para melhor aplicação no projeto. O Raspberry Pi 

(Figura 2) é um minicomputador que possui Python como linguagem nativa no sistema, por 

rodar um distribuição Linux, o Raspbian, o que facilita o aprendizado da criança. Outro 

ponto a ser tocado, são as reuniões com uma pedagoga, pois essa já possui um vasto 

conhecimento de como deve ser o ensino a criança e com isso, está prestar auxílio tanto na 

criação das metodologias, quanto para demonstrar como aplica-las em cada faixa etária.  

 

 
Figura 2: Menu do Raspbian enfatizando a IDE da linguagem Python. 

 

Palavras-chave: Programação. Metodologia. Crianças. 
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UMA INTERFACE COMPUTACIONAL, BASEADA EM BIOINFORMÁTICA E 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES, PARA O AUXÍLIO AO DIAGNÓSTICO 

PRECOCE DO CÂNCER. 

 

Orientanda: Flávia Larisse da Silva FERNANDES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Lucio Flávio A. CAMPOS. 
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Colaboradores: Prof. Dr. Lúcio Flávio de A. Campos – Engenharia da Computação / 
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A detecção precoce do câncer, e de outras patologias com alto grau de letalidade e difícil 

diagnóstico é a chave para fornecer um melhor resultado para intervenção terapêutica. A 

maioria das ferramentas de diagnóstico de tais patologias não possuem sensibilidade e 

acurácia suficiente, ou então são invasivas. O diagnóstico através de marcadores 

proteômicos é uma recente promessa na busca de novos biomarcadores clínicos para a 

detecção precoce e diagnóstico. Os marcadores proteômicos também possuem o potencial 

de contribuir para o melhor entendimento e elucidação de mecanismos de diversas 

patologias, com o objetivo de se encontrar a melhor conduta terapêutica a ser aplicada aos 

pacientes. Um dos métodos mais utilizados para obtenção de padrões proteômicos de forma 

precisa é o espectrômetro de massa, que é baseado na tecnologia de dessorção e ionização 

no tempo (Surface Enhanced Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight Mass 

Spectrometry - SELDI-TOF MS) e tem mostrado resultados promissores nos últimos anos 

(DONALD, 2006; YANG 2005). A Figura 2 abaixo ilustra a técnica SELDI-TOF. 

 

 
Figura 23: Funcionamento da técnica SELDI-TOF. Em (a) o Laser retira micropartículas 

protéicas do soro que são lançadas posteriormente em uma solução com gel de agarose. O 

Gel com os dados proteômicos possuem as forma mostrada em (b), onde seu espectro pode 

ser visto em um gráfico intensidade x massa cromatográfica. Fonte: INCA, 2014 

 

Objetivou-se com esse trabalho propor novas técnicas aliadas a proteômica e construir um 

algoritmo de diagnóstico de câncer e outras patologias, utilizando codificação eficiente. 

Neste projeto é proposto um método de Diagnóstico Auxiliado por Computador (CAD) para 

detectar câncer e outras patologias, onde suas amostras sejam extraídas através do sérum 
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sanguíneo, através da técnica SELDI – TOF, o método consiste basicamente em extrair as 

características significantes do sinal proteômico utilizando Análise de Componentes 

Independentes (ICA), realizar a redução de dimensionalidade utilizando a técnica de 

Máxima Relevância e Mínima Redundância (mRMR) e, posteriormente, a classificação final 

será feita através da Máquina de Vetores de Suporte (SVM). Tais amostras terão suas 

características extraídas através da Análise de Componentes Independentes, na qual um dado 

ou sinal proteômico 𝑥 extraído pode ser expresso como uma combinação linear de funções 

de bases ponderadas por seus coeficientes independentes. As características irrelevantes 

podem ser removidas sem comprometer o resultado da classificação, através da técnica de 

Máxima Relevância e Mínima Redundância para redução da dimensionalidade e custo 

computacional, onde a informação mútua é maximizada e a medida de redundância é 

minimizada. Como última fase, é realizada a classificação das amostras através da Máquina 

de Vetores de Suporte para classificar as amostras entre presença ou ausência de câncer, 

onde é possível obter hiperplanos que dividem as amostras de tal maneira que sejam 

otimizados os limites de generalização. Os algoritmos foram desenvolvidos, baseados em 

experiências anteriores com o câncer de ovário – onde a equipe já publicou artigos – e 

demonstraram ser amplamente robustos para qualquer amostra de sérum utilizada como 

dados de entrada. Os dados foram baseados em padrões proteômicos usando a técnica 

SELDI-TOF, que, por sua vez, é um padrão de informação mais preciso para auxiliar no 

diagnóstico. Para o câncer de ovário estão disponíveis duas bases de dados. A primeira base 

de dados consiste em 100 amostras com diagnóstico maligno, 100 amostras com diagnóstico 

normal (controle) e 16 casos com diagnóstico benigno. A segunda base de dados consiste 

em 162 amostras com diagnóstico maligno e 91 com diagnóstico normal, totalizando 253 

amostras. Cada amostra consiste em 15.154 níveis de intensidade ou características 

diferentes. A Tabela 1 mostra a média dos indicadores obtidos para 5, 10 e 15 características, 

vetores que obtiveram melhor desempenho durante o período de testes do classificador. 

Baseado nos resultados da Tabela 1 verifica-se que com somente 10 características das 253 

possíveis o método obteve 98,80% de acurácia, 95,65% de especificidade e 100% de 

sensibilidade. 

 

Tabela 5: Desempenho do classificador para cada vetor de características. 

Características VP FP VN FN 
Acurácia 

(%) 

Especificidade 

(%) 

Sensibilidade 

(%) 
AuC 

5 162 8 83 0 96,83 95,30 100 0,961 

10 162 3 88 0 98,80 95,65 100 0,978 

15 162 5 86 0 98,02 96,62 100 0,972 

 

Para o teste do diagnóstico da Granulomatose de Wegener, utilizou-se uma base de dados 

com 335 sinais proteômicos, obtidos por meio da técnica SELDI-TOF e estão divididos em 

75 casos com diagnóstico positivo (grupo ativo), 101 casos com diagnóstico negativo (grupo 

controle) e 159 casos com a doença em fase de remissão. Cada vetor dessa base possui 

dimensão de 380000 pontos. Nesse trabalho, foram utilizados o grupo ativo e o grupo 

controle. A Tabela 2 mostra a média dos indicadores obtidos para 10, 15 e 20 características, 

vetores que obtiveram melhor desempenho durante o período de testes do classificador. 

Baseado nos resultados da Tabela 2 verifica-se que com somente 20 características das 176 

possíveis o método obteve 98,24% de acurácia, 99,73% de especificidade e 99,50% de 

sensibilidade. 
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Tabela 6: Desempenho do classificador para cada vetor de características 

Características 
Acurácia 

(%) 

Especificidade 

(%) 

Sensibilidade 

(%) 

10 97,51 98,42 95,63 

15 97,36 95,04 92,25 

20 98,24 99,73 99,50 

 

Os resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2 demonstraram que o método proposto alcançou 

um bom desempenho. No caso do câncer de ovário, o método obteve uma acurácia média de 

98,80%, com especificidade de 95,65% e sensibilidade de 100%, em um estudo que utilizou 

253 amostras com baixa resolução. Já no caso da Granulomatose de Wegener, o método 

obteve uma acurácia média de 98,24%, com especificidade de 99,73% e sensibilidade de 

99,50%, em um estudo que utilizou 173 amostras com baixa resolução. Mesmo com os 

resultados promissores que foram obtidos ainda é cedo para afirmar que o método proposto 

pode ser eficaz na prática. Para tanto, é necessário executar mais testes em bases de dados 

maiores para uma melhor avaliação. 

 

Palavras-chave: SELDI-TOF. Diagnóstico. Câncer. 
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MODELAGEM E ANÁLISE DE UMA REDE NEURAL ARTIFICIAL EM 
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DE ESTADOS DE BOMBAS HIDRÁULICAS. 

 

Orientando: Magno Castro MORAES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduando em Engenharia de Computação, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Ivanildo Silva ABREU. 

Prof. PhD. Do Departamento de Matemática e Informática, CCT/UEMA. 

 

As bombas hidráulicas são atuadores implementados em circuitos hidráulicos para fornecer 

pressão. É composto por um prato rotativo onde se encontra um tambor com pistões e 

atuadores que realizam o movimento do tambor fazendo a bomba impelir água. Para 

controlarmos o ângulo do prato rotativo, devemos encontrar uma função matemática que 

possa descrever o comportamento da bomba hidráulica, então utilizamos a sua Equação no 

Espaço de Estados:  

ẋ =  [
−8,4758 −0,255𝑥10−9

−0,499𝑥10−9 −3,68
] 𝑥 + [

8,4758

−0,499𝑥10−11
] ∝0, 𝑥 =  [

∝
𝑃𝑑

] 

A primeira matriz é chamada de matriz A, a segunda matriz é chamada de matriz B, α é 

ângulo do prato e Pd é a pressão. Além disso, obtém-se também a matriz de saída C: y =
 [1 0]𝑥 , e D é uma matriz nula. Com essa equação em mãos, aplicamos uma técnica de 

controle ótimo no domínio do tempo com qualidade e estabilidade robusta chamada LQR 

(Regulador Quadrático Linear). O objetivo do controlador LQR é minimizar o funcional 

Ju = minu
1

2
∫ [xTQ(t)x + uTR(t)u]dt
T

t0
, onde Q é uma matriz identidade do tamanho de A 

e R = 1. Isto é resolvido pela lei de controle ótimo que minimiza o índice Ju e satisfaz as 

restrições, dada pela equação u(t) =  −𝐾𝑥(𝑡), em que K é o ganho do controlador dado por 

K(t) =  −R−1BTP. Este ganho é uma função na solução da Equação Algébrica de Riccati: 

𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 + 𝑄 = 0. Temos então objetivo de encontrar a solução da equação 

algébrica de Riccati. Para isso, modelamos uma Rede Neural Artificial restringida pelas 

matizes de ponderação e é formulada para minimizar uma função de energia monotônica, 

não decrescente e limitada inferiormente, ԑ(g, h). As entradas da rede serão as matrizes A, 

B, Q e R e a saída será a matriz simétrica e definida positiva P que é a solução da equação 

de Riccati. Com isso, temos a arquitetura da rede neural artificial na Figura 2. 

 

 
Figura 1. Arquitetura da rede neural na forma matricial. 

 

Z(t) ϵ Rnxn é a matriz quadrada dos estados de ativações;  F=[.] é um campo vetorial de 

funções de ativações não decrescente; V(t) ϵ Rnxn

 é a solução da EAR , Z(t) ϵ Rnxn

 é uma 

matriz triangular inferior dos estados do fator de Cholesky. Os parâmetros positivos de ajuste 

da rede neural são ηv e ηz. A matriz S representa na equação, a influência da matriz de 

ponderação R, sendo dada por S = BR-1BT, considerando que os ganhos do controlador ótimo 

são ajustados tendo por base as variações nas matrizes Q e R. 
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A função de ativação da rede neural artificial é 𝐹(𝑥) = {
−1, 𝑥 ≤ −1

𝑥,−1 ≤ 𝑥 ≤ 1
1,            𝑥 ≥ 1

. A função de 

desempenho para mensurar o processo de treinamento da rede neural artificial é a função 

Erro Médio Quadrático, que é uma função energia, sendo 𝐸𝑀𝑄𝑅𝑁𝐴 = 
1

2
(𝑒𝐸𝐴𝑅 + 𝑒𝐹𝐶)

2, com 

𝑒𝐸𝐴𝑅 = 𝑄 − (𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − 𝑃𝑆𝑃)𝑒 𝑒𝐹𝐶 = 𝐿𝐿𝑇 − 𝑃. Ao codificar a rede neural artificial no 

MATLAB, intitulado de RNAR, encontra-se a região da norma do infinito em que a energia 

se minimiza (Figura 4) através do ajuste dos parâmetros ηv e ηz. 

 
 

Figura 2. Gráfico da Norma do Infinito e da Energia. 

 

Notou-se então que a região da norma estabelecida é satisfatória como primeiras condições 

de inicialização de sintonia com os parâmetros ηv e ηz e ao erro, gerado pela energia 

consumida nestes parâmetros, em se tratando da solução da equação de Riccati. 

Ao analisarmos as camadas da rede neural artificial obtemos os gráficos da Figura 6: 

 
Figura 3. Gráfico das camadas da Rede Neural Artificial. 

 

Em que o aspecto importante é que, tanto na camada U quanto na camada Y, os seus 

elementos se tornam nulos quanto o tempo tende ao infinito, isso faz com que uma solução 

estável da equação algébrica de Riccati atinja a convergência. Com os valores de ηv e ηz na 

região onde o a energia é mínima, obtemos a correspondente matriz definida positiva P e 

com isso podemos utilizar os comandos lqr e step nativos do MATLAB para encontrar o 

ganho ótimo K do controlador e verificar a resposta ao degrau unitário com o ganho. 
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Palavras-chave: Rede Neural Artificial, LQR, Espaço de Estados. 
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MODELAGEM E ANÁLISE DE DESEMPENHO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA 

DE UM ROBÔ MANIPULADOR DE LINGOTES QUENTES. 

 

Orientando: Rodrigo Oliveira SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduando em Engenharia da computação, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Ivanildo Silva ABREU. 

Prof. PhD. do Departamento de Matemática, DEMAT/UEMA 

 

Na indústria de extração de metais existe um mecanismo de esteira na qual as lingotes saem 

do forno alinhadas a fim de um manipulador de lingotes quentes, que é descrita 

matematicamente pela função de transferência 
2

( )
( 1)

sTe
G s

s






, onde / 4T s , identifique 

as suas localizações, as leve para um tanque de têmpera, onde serão resfriadas, e as coloca 

novamente na esteira seguinte para continuar o processo industrial. 

 
Figura 1. Representação do sistema de controle do robô manipulador de lingotes quentes. 

Assim representamos o sistema em malha fechada na forma de diagrama de blocos [1, 2, 3]. 

Figura 2. Diagrama de blocos do sistema de controle do robô manipulador de lingotes 

quentes.  

 

Um sensor de visão fornece a entrada da posição desejada R(s) para o controlador Gc(s). 

Com isso objetivamos minimizar o erro de rastreamento E(s) = R(s) - Y(s) na presença de 

perturbações externas enquanto se considera um atraso de transporte desconhecido, para tal, 

estimamos que o projeto alcance 10% de rastreamento em regime permanente menor que 

10% para uma entrada degrau assim como a margem de fase menor que 50% com o atraso 
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do robô e por fim uma máxima ultrapassagem percentual (UP%) menor que 10% para uma 

entrada degrau. Partimos da implementação de um controlador P (proporcional), para tal, 

verificamos a estabilidade do sistema por meio do critério de Routh com base na análise dos 

gráficos formados do domínio da frequência do diagrama de Bode. Feito isso, achamos um 

controlador Gc(s) = 10 o qual não satisfez aos objetivos desejados. Partimos então para um 

controlador PD (proporcional derivativo) o qual apresentamos as respostas ao degrau 

unitário variando o ganho do controlador de um a cinco, no entanto nenhum deles 

acompanhou e referência, o erro foi maior que 10% para todos eles, a UP% de 22.2 ×
10−14% e as margens de fases foram todas maiores que 100º. 

 
 

Implementamos então um controlador PI (proporcional integrador) o qual apresentamos as 

respostas ao degrau unitário para o ganho do controlador sendo 0.25, 2 e 10, o melhor logo 

adotado para nosso projeto foi com o ganho do controlador sendo 10, o qual acompanhou a 

referência do degrau unitário, apresentou uma margem de fase de 18º e  UP% de 60.5%. 

 
 

Por fim projetamos um controlador PID (proporcional integral derivativo) o qual mostrou 

um tempo de assentamento de 0.356 s e melhora no UP% de 60.5% do PI com tempo de 

1.01 s para 1.99% com um tempo de pico maior que 0.356 s, logo podemos verificar que 

todos os objetivos do projeto foram atingidos com o controlador PI, assim como apresentou 

uma melhora considerada na máxima ultrapassagem percentual com o controlador PID. 
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Apresentamos todos os gráficos correspondentes às respostas transientes aos degrau unitário 

para o sistema sem e com os controladores no mesmo gráfico, assim como suas análises no 

domínio da frequência (diagrama de bode) comparativos do sistema sem controlador e com 

cada um deles. 

 

Palavras-chave: Lingote, controlador, Manipulador robótico. 
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AVALIAÇÃO DA Carapa guianensis (ANDIROBA) SOBRE O EFEITO 

ANTITUMORAL EM CÃES NATURALMENTE INFECTADOS POR TUMOR 

VENÉREO TRANSMISSÍVEL (TVT): ENSAIOS IN VIVO. 

 

Orientando: Anderson Cássio Campelo COSTA – Bolsista PIBITI/UEMA. 
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MONDÊGO DE OLIVEIRA - Mestranda em Ciência Animal, UEMA; Eslen Quezia Santos 

MIRANDA - Graduanda em Medicina Veterinária, UEMA; Aarão Filipe Ataides LIMA - 
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O Tumor Venéreo Transmissível Canino (TVT) é um tumor proliferativo de células 

redondas de origem ainda incerta, que se dissemina geralmente por contato sexual e através 

do transplante direto de células (FONSECA, 2009; BASSANI-SILVA, 2005) .É um dos 

tumores mais comuns na espécie canina, apresentando uma predominância maior em 

animais jovens, errantes e sexualmente ativos (Rogers et al., 1998; MacEwen, 2001; 

Veraschin et al., 2001), com relatos em todos os continentes e com maior prevalência nas 

zonas de clima tropical e subtropical e em grandes cidades (Rogers et al., 1998).O TVT 

responde a muitas formas de tratamento, tais como cirurgia, radioterapia, crioterapia e 

quimioterapia. Entretanto, a Vincristina é o quimioterápico de eleição, apresentando 

regressão do tumor em aproximadamente 90% dos casos, porém os animais podem 

apresentar constipação, perda de peso, alopecia e grande irritação local (ANDRADE et al, 

1999). Carapa guianensisAublet , da família Meliaceae,  é uma árvore bem conhecida, usada 

como uma planta medicinal na região da floresta amazônica. Sua distribuição ocorre por 

todo o norte da América do Sul, a América Central, as Antilhas, a África Tropical e no Brasil 

ocorre em toda a Bacia Amazônica (CAVALCANTE, 1991).Assim, este trabalho tem como 

principal objetivo, verificar in vivo a possível ação antitumoral de C. guianensis sobre as 

células do Tumor Venéreo Transmissível Canino (TVTC). Para isso, foram formados dois 

grupos, com cinco animais cada. O grupo G1, constituído pelos animais tratados com a dose 

padrão de sulfato de vincristina e o grupo G2, composto pelos cinco animais submetidos ao 

tratamento padrão com óleo de andiroba. A amostra foi obtida por conveniência, perfazendo 

um total, de cinco cães que constituem o grupo G1, portanto tratados com sulfato de 

vincristina na dose de 0,025 mg/kg, em intervalos de sete dias e 3 animais que constituem o 

grupo experimental. Estes animais foram submetidos a diferentes tempos de tratamento 

dependendo da regressão neoplásica, variando de duas a seis semanas de quimioterapia. A 

seguir, dispõe-se das tabelas com o perfil hematológico individual dos animais do grupo G1 

(TABELA 01 a 05). 
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Tabela 1: Perfil hematológico do animal 1 tratado com Sulfato de Vincristina por quatro 

semanas.  

Semanas Hematócrito 
Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

Bast. Seg. Linf. Mon. 

1º semana 45% 7.800 11 81 01 07 

2ª semana 40% 7.500 17 59 22 02 

3ª semana 56% 10.200 06 63 25 06 

4ª semana 28% 16.250 05 73 11 11 

 

Observa-se diminuição do hematócrito, contudo a contagem total de leucócitos apesar de 

aumentar, mantem-se dentro dos valores de referência segundo Garcia Navarro (2005). 

 

Tabela 2: Perfil hematológico do animal 2 tratado com Sulfato de Vincristina por duas 

semanas.  

Semanas Hematócrito 
Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

Bast. Seg. Linf. Mon. 

1º semana 20% 25.200 09 66 19 11 

2ª semana 21% 21.000 09 76 16 02 

 

Observa-se aumento do hematrócrito e diminuição da contagem total de leucócitos, apesar 

disso ambas se mantem abaixo e acima dos níveis de referência, respectivamente, segundo 

Garcia Navarro (2005). 

 

Tabela 3: Perfil hematológico do animal 3 tratado com Sulfato de Vincristina por seis 

semanas.  

Semanas Hematócrito 
Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

Bast. Seg. Eos. Linf. Mon. 

1º semana 40% 25.000 5 70 1 20 4 

2º semana 43% 24.000 5 75 1 15 4 

3ª semana 34% 18.100 6 78 0 9 7 

4ª semana 54% 7.700 0 76 5 19 0 

5ª semana 40% 7.700 0 71 9 19 1 

6ª semana 40% 9.200 0 85 7 7 1 

 

Os valores de hematócrito mantiveram-se relativamente constantes e observa-se uma 

diminuição na contagem total de leucócitos, apesar de ambas as variáveis permanecerem 

dentro dos valores de referencia, segundo Garcia Navarro (2005). 

 

Tabela 4: Perfil hematológico do animal 4 (princesa) tratado com Sulfato de Vincristina por 

três semanas. 

Semanas Hematócrito 
Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

Bast. Seg. Eos. Linf. Mon. 

1º semana 38% 7.000 0 45 15 40 0 

2ª semana 40% 7.400 0 49 16 35 0 

3ª semana 20% 6.700 0 40 9 51 0 
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Observa-se uma diminuição significativa do hematócrito e uma leve redução na contagem 

de total de leucócitos, segundo Garcia Navarro (2005). 

 

Tabela 5: Perfil hematológico do animal 5 (duquesa) tratado com Sulfato de Vincristina por 

quatro semanas. 

Semanas Hematócrito 
Contagem total de 

Leucócitos 

Contagem diferencial de leucócitos 

Bast. Seg. Eos. Linf. Mon. 

1º semana 35% 32.000 0 91 2 6 1 

2ª semana 40% 17.700 0 66 13 21 0 

3ª semana 40% 25.300 0 61 24 7 2 

4ª semana 38% 14.700 0 56 11 28 5 

 

Observa-se que o percentual de hematócrito variou levemente e obteve-se uma redução 

considerável na contagem de leucócitos, contudo os valores de ambas as variáveis 

permaneceram dentro do valores de referência, segundo Garcia Navarro (2005). O grupo 

tratado com andiroba contem três animais em experimento, isto porque os proprietários ainda 

apresentam resistência em permitir o uso de fitoterápico de efeito ainda não comprovado, no 

tratamento do TVT. Isso dificulta a obtenção desses animais e, portanto, a amostra continua 

sendo avaliada, no entanto os resultados obtidos ainda precisam ser comparados com de 

outros animais experimentais. Quanto ao grupo comtratamento baseado na aplicação de 

vincristina, pode-se concluir que este quimioterápico pode induzir alterações hematológicas 

importantes em cães, que devem ser levadas em consideração por parte dos clínicos 

veterinários, principalmente no que diz respeito à continuidade da quimioterapia. 

 

Palavras-chave: Cães, Andiroba, Tumor Venéreo Transmissível. 
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ATIVIDADE CARRAPATICIDA DE NANOEMULSÕES CONTENDO ÓLEO 

ESSENCIAL DE Ruta graveolens LINNEAU (RUTACEAE) COMO BASE PARA 

DESENVOLVIMENTO DE FITOMEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. 
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O mercado de parasiticidas no Brasil movimenta cerca de US$ 960 milhões por ano e 

constitui 34% do mercado de produtos veterinários (SINDAN, 2013). O uso de acaricidas 

químicos, no Brasil, é descrito desde a década de 50, baseados, principalmente, em 

compostos organofosforados e piretróides. As aplicações constantes de pesticidas sintéticos 

e o descarte indiscriminado da solução residual de carrapaticida têm sido responsáveis pelo 

aumento da resistência dos carrapatos aos pesticidas utilizados, intoxicação dos animais e 

dos aplicadores, resíduos de carrapaticidas nos produtos de origem animal e contaminação 

de solos e águas. Diante deste contexto, existe a necessidade imediata de uma alternativa aos 

produtos organossintéticos utilizados atualmente. O uso de princípios ativos extraídos de 

plantas medicinais aponta como uma alternativa no controle do carrapato, podendo reduzir 

os impactos econômicos e ambientais ao uso de produtos químicos sintéticos. A pesquisa 

com plantas medicinais tem se intensificado com o objetivo de serem descobertas novas e 

importantes moléculas com potencial de uso nas mais diferentes áreas de interesse. A 

utilização de biocarrapaticidas oriundos do metabolismo secundário das plantas apresenta 

inúmeras vantagens quando comparado ao emprego de produtos organossintéticos. Dentre 

os produtos provenientes do metabolismo secundário das plantas, os óleos essenciais tem se 

mostrado promissores para aplicações biotecnológicas com atividade terapêutica, 

bactericida, fungicida e inseticida e, recentemente, também está sendo testada sua atividade 

carrapaticida, diminuindo a dependência dos pecuaristas aos produtos organossintéticos 

existentes no mercado (CAMPOS et al., 2012). A maioria dos fármacos veterinários 

contendo óleos essenciais são veiculadas em formas convencionais, não conseguem atingir 

concentrações apreciáveis no tecido alvo, ocasionando baixa eficácia terapêutica e maior 

toxicidade. Com a crescente resistência dos carrapatos surge a necessidade do 

desenvolvimento de novos sistemas terapêuticos capazes de melhorar a solubilização e, 

consequentemente, a biodisponibilidade destes fármacos (DAMASCENO et al., 2012). Com 

isso, o desenvolvimento de novos sistemas de liberação de fármacos de interesse veterinário, 

principalmente as microemulsões (MEs), vem ganhando destaque na literatura. Assim, o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da incorporação do óleo essencial 

de Ruta graveolens Linneau (arruda) em novo sistema microemulsionado de administração 

tópica, no controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) em condições 

laboratoriais. As amostras de espécies vegetais em estudo foram coletadas no município de 

Imperatriz (MA). Após a coleta, as partes aéreas, caule e raízes foram lavadas em água 

corrente e água destilada. Em seguida, o óleo essencial de arruda foi extraído das partes 

aéreas empregado o sistema Clevenger, técnica de hidrodestilação. A caracterização das 

propriedades físicas do óleo essencial foram realizadas as análises de densidade, solubilidade 

em etanol a 70%, índice de refração, cor e aparência. A análise química do óleo essencial foi 

realizada empregando cromatógrafo gasoso (VARIAN, modelo 3800) acoplado a 

espectrômetro de massas (VARIAN-SATURN 2000), equipado com coluna VARIAN Va-5 

(30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 mm de espessura do filme) e detector de ionização de chamas 
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(FID). O injetor foi mantido a 250 °C, detector a 280 °C e gradiente de temperatura de 60 a 

240 °C (5 °C min -1). Na análise foram injetados 1 mL de solução 1:1000 (óleo:solvente) em 

diclorometano com divisão de fluxo de 1:100. A quantificação das substâncias foi por 

integração eletrônica dos sinais. As análises de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrômetro de massas foram realizadas no mesmo aparelho com interface para CG-MS 

SATURN 2000. As condições de análises foram: hélio como gás de arraste com fluxo de 1 

mL min-1, programação de 60 a 240 °C (5 °C min-1), mantendo o injetor e a interface a 280 

°C. O espectrômetro de massas foi empregado com ionização por impacto eletrônico de 70 

eV e varredura de 50 a 700 unidades. Os componentes individuais foram identificados por 

comparação com os espectros de massas da biblioteca de espectros. As emulsões formuladas 

para o estudo do equilíbrio hidrofílico lipofílico (EHL) foram determinadas do sistema 

tensoativo das nanoemulsões manipuladas pelo método de emulsificação de inversão das 

fases (EFI) utilizando aquecimento e o método a frio para manipulação das formulações 

ativadas. A avaliação da atividade carrapaticida das emulsões foi realizada pelo teste da 

sensibilidade larvar e teste de imersão de fêmeas ingurgitadas em condições laboratoriais. O 

teste de sensibilidade larvar foi realizado de acordo com a técnica desenvolvida por Stone e 

Haydock (1962) e adaptado pela FAO (1984). O teste de imersão de fêmeas de 

Rhipicephalus microplus foi realizado de acordo com a técnica desenvolvida por Drummond 

et al. (1973). Os dados obtidos nos ensaios do óleo essencial nas diversas diluições foram 

utilizados para determinação dos seguintes parâmetros: redução de postura (RP), redução da 

eclodibilidade (RE), eficiência reprodutiva (ER) e eficácia do produto (EP). Os resultados 

mostraram que o rendimento máximo do óleo extraído foi verificado no tempo de extração 

de 4,0 horas, obtendo-se um volume de óleo essencial igual a 0,44 mL para uma massa fixada 

em 30 g para 300 mL de água destilada a temperatura de 100 °C. O rendimento obtido foi 

de 1,291% ± 0,02 (CV=13,90%; n = 10). Dessa forma, propõe-se que o tempo ideal seja de 

4,0 horas, que corresponde a um rendimento de 100% de óleo essencial. A identificação dos 

constituintes químicos foi baseada em (i) na comparação do espectro de massa da substância 

com um sistema de banco de dados para CG-MS (NIST105, NIST21 EWILEY139 e o 

programa AMDIS - Automated Mass Spectral Deconvolution Mass & Identification System) 

e (ii) no índice de retenção de cada composto químico, sendo possível identificar 100% da 

composição total do óleo essencial de arruda. A classe cetônica ou monoterpenóides está 

representada por três compostos, 2-undecanona, 2-nonanona e 2-dodecanona, enquanto a 

fração com menor concentração está representada pelos compostos acetato de octila, ftalato 

de etila e acetato de pentadecanila. Os bioensaios realizados demonstraram suscetibilidade 

das fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus ao óleo essencial de arruda 

na forma de nanoemulsão em todas as concentrações estudadas. A concentração de 0.01 µg 

mL-1 do óleo essencial de arruda apresentou a menor atividade carrapaticida, 

correspondendo a 20% de mortalidade. A partir da concentração de 0.04 µg mL-1 foi 

constante, provocando mortalidade de 100% dos indivíduos testados, no período de 21 dias. 

No teste de imersão de adultas (TIA) seguindo a metodologia proposta por Drummond et al. 

(1973), em um período de 21 dias após as fêmeas ingurgitadas ficarem expostas ao óleo 

essencial de arruda. Os resultados obtidos, utilizando óleo essencial de arruda, para induzir 

a mortalidade de teleoginas e larvas de R. (B.) microplus, são semelhantes quanto a inibição 

das larvas. O óleo essencial de arruda na forma de nanoemulsão inibiu 41% da oviposição 

de R. (B.) microplus com CL50 estimada de 0.03µg mL-1. O percentual de mortalidade (%M) 

do óleo essencial de arruda na concentração de 0,01µg mL-1 mostrou uma eficiência de 20% 

dos indivíduos. Na concentração de 0,03 µg mL-1, houve um percentual de 40 e 41% 

respectivamente. Mas a partir da concentração de 0,03 µg mL-1 ocasionou um aumento 

significativo de 70% dos indivíduos mortos e as de 0,04 e 0,05 µg mL-1 houve mortalidade 

de 100%. Esses resultados sugerem que as teleoginas são mais resistentes a esse extrato.No 
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entanto o percentual de inibição de oviposição (%. IO) mostrou uma oscilação entre os 

valores aqui analisados com o óleo essencial de arruda. Pois entre as concentrações de 0.01 

e 0.02 µg mL-1 houve inviabilidade de 43 e 61% dos ovos. No entanto nas concentrações de 

0.03, 0.04 e 0.05 µg mL-1 houve um decréscimo dessa inviabilidade que foi de 41, 37 e 52%. 

Essa oscilação está relacionada com peso em gramas de cada postura das fêmeas 

ingurgitadas que, mesmo em cada grupo com a mesma quantidade, apresentou massa 

diferente e por isso houve uma oscilação razoável entre os dados aqui analisados. Mas não 

influenciado na credibilidade dos valores aqui apresentados, pela postura das fêmeas e na 

inviabilização dos ovos. Os resultados dos ensaios com as fêmeas ingurgitadas relativas à 

redução de postura (RP), redução de eclodibilidade (RE) e eficácia do produto (EP), para as 

concentrações de nanoemulsão de óleo essencial de arruda demonstraram que em todas as 

repetições, houve um aumento no controle do carrapato a medida que as concentrações do 

óleo foram aumentadas. Pondera-se, no entanto, sobre os modelos de regressão encontrados 

(não lineares), e que as concentrações de óleo de arruda 0,01 e 0.03 µg mL-1 apresentam 

resultados proporcionalmente maiores que os níveis mais concentrados do produto. 

Possivelmente, esse resultado deve-se ao fenômeno chamado de apassivação, onde o produto 

(concentrado) é absorvido, mas depois forma um filme apassivador, barrando a passagem do 

óleo. Quando ele está diluído, este filme não se forma e a penetração ocorre mais lentamente, 

mas de maneira mais devastadora (CHAGAS et al., 2003). Com isso, estes resultados 

mostraram que a utilização do óleo essencial de arruda na forma de nanoemulsão pode ser 

uma alternativa promissora para a redução da infestação por carrapatos em áreas rurais. 

 

Palavras-chave: Óleo essencial de arruda; Nanoemulsão; Atividade carrapaticida. 
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O destino dos resíduos sólidos, tem se tornado uma preocupação crescente da sociedade 

atual. Os plásticos são fabricados com polímeros produzidos principalmente a partir de 

derivados do petróleo ou carvão. Tais polímeros podem ser termoestáveis, como a uréia, 

fenólicos e melanina, e termoplásticos como o polietileno e polipropileno (GAVA, 1978). 

Materiais esses que são usados na fabricação industrial de tabelas e embalagens para 

sementes e mudas.  A casca, proteção do ovo e fonte de cálcio, contém 7.000 a 17.000 poros, 

medindo 13 x 6 micras. As proporções dos seus constituintes são: água (1,5%), matéria 

orgânica (3,3%), carbonato de cálcio (93,5%), carbonato de magnésio (1,2%) e fosfato 

tricálcio (0,5%). (COTTA, 2002). Os impactos ecológicos que, nas sociedades primitivas, 

não eram considerados porque a sua produção de lixo era reduzida e a possibilidade de 

assimilação ambiental era grande, após o desenvolvimento tecnológico decorrente da 

revolução industrial.Passaram a exigir considerações capazes de limitá-los. É dentro deste 

tipo de sociedade que, em nossos dias, o problema deve ser considerado, a fim de que este 

sistema possa ser devidamente planejado, tornando-se adequado e eficiente (LEME, 1982). 

Embora significativo avanço tenha ocorrido nas últimas décadas, principalmente nos países 

mais desenvolvidos, com respeito à redução de resíduos sólidos (RSO) e reciclagem de 

materiais, na busca de sistemas de tratamento mais eficientes, bem como na disposição 

segura dos RSO em termos ambientais e de saúde pública. Essa casquinha aparentemente 

frágil vem demonstrando ter muitas outras utilidades no cotidiano da sociedade atual 

principalmente no setor agrícola. Baseado nisso o presente trabalho teve como objetivo a 

elaboração de tabelas e/ou embalagens biodegradáveis para semeadura de hortaliças 

utilizando como componente principal, cascas de ovos. Os experimentos foram conduzidos 

no Laboratório do Núcleo de Biotecnologia Agronômica CCA/UEMA. Primeiramente a 

seleção da matéria-prima; cascas de ovos foram coletadas nas cantinas dos prédios da 

Universidade Estadual do Maranhão, campos Paulo VI em São Luis– MA, foram levadas 

para o Laboratório higienizadas e trituradas ate formar um pó uniforme. Foi desenvolvido 

um estabilizante (EST) a base de goma de mandioca e outro obtido industrialmente, ambos 

não tóxicos.Parte das cascas de ovos trituradas foram misturadas com cada estabilizante 

separadamente para confecção da sementeira, a outra parte que passou pela peneira e 

originou o pó de cascas de ovos (PCO) foi submetido também aos mesmos testes com o 

objetivo de obter o melhor estabilizante para confecção da sementeira, Em seguida foram 

feitas varias tentativas de concentrações de (PCO) e um estabilizante (EST) (75g + 50g; 74,9 

+ 41,42g; 55g + 55g; 45g + 55g;  50g + 50g), enfatizando a concentração que melhor 

permitisse o ligamento na moldagem manual do aglomerado na fôrma a ser definida.O 

aglomerado pastoso foi moldado em fôrmas e as mesmas levadas para estufa a uma 

temperatura de 30° C por três dias, decorrido o tempo de secagem as fôrmas foram retiradas 

da estufa e os vasos foram desenformados. O pó de casca de ovo foi submetido a alguns 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1003 

 

testes: Determinação de pH das amostras;Análise físico-química; Percentual de Ca e CaCO3: 

Ensaios de resistência realizados no Laboratório de Solos e Pavimentação (LSP);Ensaio de 

biodegradabilidade realizado na fazenda escola UEMA/CCA.Os resultados mostraram que 

a confecção dos vasos com fragmentos maiores de casca de ovo sem passar na peneira não 

deu liga com nenhum dos estabilizantes testados na confecção das bandejas, provavelmente 

pela superfície de contato muito grande e a formação de bolhas de ar tenha sido o motivo. Já 

com o PCO deu liga com o estabilizante industrial, mas não foi possível confeccionar as 

bandejas pois ate o momento não se conseguiu ainda uma fôrma que fosse possível a 

fabricação mesmo manual das sementeiras, partimos então para outras tentativas, e 

deparamos com a confecção de vasos simples de 250g aproximadamente, no formato de um 

copo descartável de 250 mL. O estabilizante fabricado no laboratório a base goma de 

mandioca não deu liga o suficiente, provavelmente por não encontrarmos ainda um 

equilíbrio entre o soluto, o solvente e o binômio tempo x temperatura na confecção do 

mesmo, no entanto o industrial mostrou-se eficiente no processo de liga e de confecção dos 

vasos. Ao todo foram confeccionados 40 vasos (Figura 03); vinte com 50% de PCO e 50% 

de EST (chamamos de vaso 1) e  20 com 60% de PCO e 40% de EST (vaso 2), concentrações 

de PCO e EST que mostraram melhor estabilidade.  Dentre as concentrações observamos 

que no vaso 1 o ligamento foi maisuniforme e a secagem mais homogênea do aglomerado, 

além de facilitar o manuseio na hora da fabricação.Os vasos 2 com 60% de PCO 

apresentaram-se visivelmente mais rígidos que os vasos 1, mas aprestaram desuniformidade 

em relação as paredes dos mesmos e também durante a secagem. As duas proporções se 

mostraram eficazes em relação a espessura das paredes, que por sua vez puderam suportar o 

volume preenchido com solo e água. Para confecção dos vasos a temperatura ideal foi de 

30°C. Durante a confecção dos vasos procurou-se diminuir a utilização do estabilizante, 

resultado que pode ser observado nos vasos 2, com 40% de estabilizante e 60% de PCO, mas 

tivemos dificuldades em manter as partes do vaso uniformes.Nos ensaios de força, ambos os 

tratamentos resistiram a no mínimo 14 kg e no máximo 113 kg força, segundo a prensa CBR-

Marshall automática, o modelo de vaso 2, suportou maior peso o que já se esperava talvez 

pela quantidade maior de PCO utilizado na sua fabricação. Finalizando numa media de 19 

kg força para os vasos com 50 % de PCO e com 91,66 kg força para os vasos com 60% de 

PCO(Tabela 01 e 02), demostrando que os vasos com 60% de PCO apresentaram bem mais 

resistência do que os vasos 1. 

 

Tabela 01: Vasos confeccionados com 40% de pó de cascas de ovos . 

 

 

Tabela 02: Vasos confeccionados com 60% de pó de cascas de ovos. 
Material Vaso Vaso Vaso Média 

Casca de Ovo 20 (99kg) 17 (64kg) 19(112kg) 91,66 kg força 

 

 

O pH das amostras apresentaram valores semelhantes, Para os teores de calcário dolomítico, 

para valores de CaO que variam comercialmente de 30% a 50%. Amostra do % Ca e % 

CaCO3decasca de ovo foi de 53,6 e 95,67 respectivamente.A análise por espectrometria no 

infravermelho teve picos equivalentes ao do carbonato, com picos de 1419 cm-3 , 698 cm-

3 ,864 cm-3 . Com relação a decomposição dos vasos, preliminarmente observamos que as 

raízes da planta testada cresceu além da embalagem e aparentemente não interferiu no 

MMaterial Vaso Vaso Vaso Média 

Casca de Ovo 5(24kg força) 6(14kg) 7(19kg) 19Kg força 
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desenvolvimento da planta (Figura 05). Com base nos procedimentos realizados e critérios 

estabelecidos foi possível confeccionar vasos a partir do pó de cascas de ovos, matéria-prima 

de baixíssimo custo, que pode fornecer nutrientes para planta como fonte de cálcio e acima 

de tudo ambientalmente seguro pois além de ser biodegradável, reutiliza um resíduo da 

agroindústria considerado lixo por muitas sociedades.  

 

 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cascas de ovos;  Sementeiras; Biodegradável. 
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Figura 01: (A) Vasos confeccionados com pó de cascas de ovos; (B) Vasos confeccionados 

com PCO com solo e planta; (D) vasos confeccionados com PCO contendo solo e 

planta,submetidos ao teste de biodegradação no solo por 30 dias. 

A  B  C  
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O uso dos biomarcadores em peixes nos programas de monitoramento tem sido requerido 

com muita frequência, em função da elevada taxa de impactos antrópicos nos ecossistemas, 

logo esta ferramenta gera uma quantidade de dados elevada, tanto sobre a espécie-alvo 

quanto sobre a área estudada. Uma maneira de organizar esses dados é através das bio-

ontologias (FORTES et al., 2009). Segundo Lindoso (2006) ontologia é definida como uma 

hierarquia de conceitos relacionados entre si, isto é, uma representação do vocabulário de 

um domínio. As ontologias são ferramentas eficientes na recuperação de informações, 

construção de bibliotecas digitais, web semântica, gestão de conhecimento, comércio 

eletrônico, sistemas multiagentes, processamento da linguagem natural, dentre outras 

aplicações. Com seus múltiplos usos, torna-se necessário investir esforços no processamento 

dessa ferramenta tornando a mesma utilizável para o monitoramento de regiões portuárias 

(FORTES et al., 2009). Neste trabalho objetivou-se construir uma Bio-ontologia com dados 

enzimáticos associados a biomarcadores morfológicos em espécies estuarinas da região portuária de 

São Luís, Maranhão. Na criação da bio-ontologia foi utilizada uma ferramenta de edição de 

ontologia, o Software Protégé, que é um programa livre e escrito em Java. A plataforma 

Protégé suporta ontologias de modelagem por meio de um cliente web ou um cliente de 

desktop este software suporta duas formas de ontologias de modelagem: o formato Protege-

Frames editor e o Protege-OWL editor. A modelagem aplicada neste trabalho utilizou o 

primeiro formato (STANDFORD UNIVERSITY, 2015). Para o registro dos dados enzimáticos 

e morfológicos na bio-ontologia foram utilizados dados de artigos publicados entre os anos de 

2010 a 2014, envolvendo informações sobre ensaios bioquímicos com as enzimas Catalase e 

Glutationa-S-Transferase e dados sobre biomarcadores morfológicos em Sciades herzbergii 

(bagre guribú) e Bagre bagre (bandeirado) para duas regiões diferenciadas da Baía de São 

Marcos. Estas espécie são bagres, bentônicos pertencentes a família Ariidae (CARVALHO-

NETA; ABREU-SILVA, 2013). Os resultados obtidos neste trabalho permitiu a construção de 

um bio-ontologia que apresenta o domínio Sciades herzbergii e Bagre bagre como 

organismos bioindicadores (fig. 1), foi possível indicar suas respectivas classes, subclasses e 

instâncias. Esta bio-ontologia apresentou três classes de biomarcadores: 1) Efeito (onde é 

possível compreender as informações sobre as lesões branquiais e hepáticas); 2) Exposição 

(onde são apresentadas informações sobre ensaios enzimáticos da enzima Catalase); 3) 

Suscetibilidade (que apresenta informações sobre ensaios bioquímicos ligados à Glutationa 

S-Transferase).  
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Figura 1: Hierarquia geral sobre o domínio Bioindicador com as duas espécies do estudo, 

bem como suas classes e subclasses. 

 

A segunda bio-ontologia (fig.2) apresenta informações sobre a área de estudo (Baía de São 

Marcos) relacionadas com as informações coletadas durante a captura dos organismos, sendo 

que as classes que a compõem são Locais de coleta, Parâmetros físicos e químicos, GPS e 

Metais pesados. O relacionamento dessas informações nas duas bio-ontologias possibilitou 

produzir uma base de dados consistente sobre as duas espécies de bagres, integrando os 

dados possíveis. Os relatórios gerados por essa base de dados possibilita visualizar as regiões 

impactadas analisadas na Baía de São Marcos (com base nos biomarcadores em peixes) e 

que necessitam de intervenção e ações de monitoramento ambiental. 
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Figura 2: Bio-ontologia do domínio Área de estudo, onde estão incluídos os valores 

referentes às variáveis abióticas, bem como algumas etapas, durantes a coleta dos 

exemplares estudados. 

 

Palavras-chave: Biomarcadores; Sciades herzbergii; Bagre bagre. 
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DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES MOLECULARES PARA 

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DO GÊNERO Biomphalaria NO ESTADO DO 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Denise Alves RODRIGUES – Bolsista PIBIT/UEMA. 

Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/UEMA.  

 

Orientadora: Ligia TCHAICKA.  

Profª Drª. do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA.  

 

Colaboradores: Natanael Bezerra Monroe – Mestrando do Curso de Ciência Animal, 

CCA/UEMA. 

 

Os moluscos do gênero Biomphalaria pertencem à família Planorbidae e segundo o 

Ministério da Saúde (2008) algumas espécies apresentam papel de hospedeiros 

intermediários no ciclo da esquistossomose, por isso são considerados vetores da doença.  

Estudos de identificação e classificação taxonômica se fazem importantes para o controle do 

ciclo esquistossomótico garantindo assim a melhor compreensão para diagnósticos mais 

precisos sobre mecanismos de prevenção, transmissão e controle da doença. Com o 

desenvolvimento da técnica de sequenciamento automático de nucleotídeos, tornou-se 

possível aumentar consideravelmente as informações sobre o genoma de diversos 

organismos, inclusive sobre o DNA mitocondrial de moluscos, no qual os estudos vêm 

crescendo nos últimos anos. Para tanto é possível ainda, a criação de novas técnicas e 

ferramentas moleculares mais eficientes no diagnóstico destas espécies de planorbídeos, 

ampliando os conhecimentos sobre a distribuição do gênero. Com o intuito de desenvolver 

um marcador molecular rápido e eficiente para identificação das espécies de Biomphalaria 

de ocorrência no Maranhão, extraímos uma amostra de DNA mitocondrial isolado dos 

moluscos e com auxílio de ferramentas de bioinformática amplificamos, sequenciamos e 

comparamos as sequencias em um banco de dados genômicos para que fosse selecionada a 

região mais conservada. Para isso utilizamos três regiões genicas: COI no qual obtivemos 

um fragmento de 1356 pares de bases, contendo 575 sítios polimórficos. A distância genética 

calculada entre as diferentes espécies foi de 0.003 a 0.109. Apesar da ocorrência de 

polimorfismos e de considerável distancia genética, não foram encontradas regiões com 

significativas variações em tamanho, produto de inserções ou deleções. Dessa forma, a 

região não permite o desenho de primers para a amplificação de fragmentos diferenciais que 

permitam a identificação e distinção das duas espécies. As distancia genética obtida, no 

entanto, confirma que COI apresenta níveis de divergência apropriados para estudos de 

diferenciação entre espécies (Steinke et al.,2009)  Hebert et al., (2003a, b ) considera este 

gene um dos mais indicados para caracterização específica de organismos e propõem que 

todos os organismos tenham seu próprio código de barra de DNA para que possam ser 

identificados a partir dele. Além disso, dados gerados pelo DNA barcode contribuem em 

pesquisas de taxonomia, de genética populacional e de análises filogenéticas. 
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Figura 1: Obtida através do programa de alinhamento MEGA indica poucas variações na 

região COI. Fonte: programa MEGA por DRODRIGUES, D.A. 

 

Para a região do intron nuclear ITS, não foi encontrado material disponível no banco de 

dados, e por isso nossos resultados se baseiam nas sequencias geradas em laboratório. Os 

resultados das sequencias obtidas nos mostram existência de grande variação, indicando 

vários polimorfismos de tamanho entre sequencias, mesmo dentro da mesma espécie. O 

fragmento obtido foi de 572 pares de base, indicando 23sítiospolimórficos.   

Figura 2: Obtida através do programa de alinhamento MEGA indica poucas variações na 

região ITS. Fonte: programa MEGA por RODRIGUES, D.A. 

 

Por tanto o fragmento mostrou-se pouco seguro para a determinação e validação de primer, 

pois a variação entre indivíduos da mesma espécie. A falta de sequencias disponíveis em 

bancos públicos com a insegurança das sequencias geradas nos levam a crer que essa região 

não nos traz bons resultados na separação das espécies.  

a 

Figura 3- Obtida através do programa de alinhamento MEGA indica variações na região 

16S a) região com bases faltantes. As setas indicam regiões conservadas e ancoragem 

dos primers. RODRIGUES, D.A.MEGA por Rodrigues,D.A. (2015) 
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Para a região 16S foi obtido um fragmento de 381 pares de base, sendo 67 polimórficos. A 

região 16S mostrou ser a mais efetiva na busca de regiões variáveis que diferencie as 

espécies de molusco B.glabrata e B. straminea apresentando uma região gap que torna a 

sequência de B.glabrata apenas quatro pares de base menor que a sequências de B. 

straminea. Apesar de pequena a diferença, ela mostra-se significativa e pode ser analisada 

através de eletroforese em um substrato de malha mais fina como o gel de Poliacrilamida 

para a visualização da banda, uma vez que este é o mais indicado para analises de amostras 

de baixo peso molecular. Benevides et al., (1996) usou este gel para observar a atividade 

hemaglutinante na alga vermelha Ssolieria  filiformis devido ao baixo peso molecular da 

proteína em questão e obteve bons resultados. Lima et al., (2005) ao analisar a diversidade 

e eficiência simbiótica de estirpes de Bradyrhizobium spp. de solos da Amazônia só chegou 

aos resultados satisfatórios após o uso de gel de poliacrilamina no método de eletroforese 

pois a região em estudo possui também um baixo peso molecular. Com base no fragmento 

de 16S, foram desenhados iniciadores especifico, sendo sugeridos quatro posíveis primers: 

 

Esses iniciadores serão testados e validados para a confirmação da eficiência do marcador 

molecular, este que será gerado e apresentado na segunda etapa do trabalho já aceito para 

renovação como Bolsa de Inovação Tecnológica. Concluímos então que as técnicas 

utilizadas demonstram efetividade e praticidade na rotina proposta para o desenho de 

primers. De já observa-se um trabalho de grande valia para pesquisas em biologia molecular. 

Pois além de ser uma rotina simples, que utiliza somente programas disponíveis 

gratuitamente na Internet, seus resultados parecem ser consistentes. Isso faz com que seu uso 

possa ser implementado facilmente, o que por sua vez, permitir uma economia de tempo e 

de recursos em testes laboratoriais.  

 

Palavras-chave: Desenho de Primer, Biomphalaria, Biologia Molecular. 
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INICIADOR PRIMER  SEQUENCIA 

 

16S 

PRIMER F TTAAATGGCCGCAGTACCTT 

PRIMER R CTGTCGCCCCAACAAAAATA 

 

16S 

PRIMER_1 F TTTAAATGGCCGCAGTACCT 

PRIMER_1 R CTGTCGCCCCAACAAAAATA 

 

16S 

PRIMER_2 F TTAAATGGCCGCAGTACCTT 

PRIMER_2 R TGTCGCCCCAACAAAAATA 

 

16S 

PRIMER_3 F TTTAAATGGCCGCAGTACCT 

PRIMER_3 R TGTCGCCCCAACAAAAATA 

 

16S 

PRIMER_4 F CGCAGTACCTTGACTGTGCT 

PRIMER_4 R CTGTCGCCCCAACAAAAATA 
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PRODUÇÃO DE SOLUÇÃO À BASE DAS FOLHAS DO Caryocar brasiliense NO 

COMBATE A CERCÁRIA DE Schistosoma mansoni – AGENTE CAUSADOR DA 

ESQUISTOSSOMOSE. 

 

Orientanda: Talita Carneiro FEITOSA – Bolsista PIBITI/UEMA. 

Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Nêuton Silva SOUZA. 

Prof. Dr. Do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

A Esquistossomose é uma doença parasitária endêmica de caráter crônico ou agudo que afeta 

regiões tropicais e subtropicais. Causada por helmintos do gênero Schistosoma, determinada 

no Brasil pela espécie Schistosoma mansoni, tem o homem e um roedor silvestre do gênero 

Holochilus como hospedeiros definitivos e planorbídeos do gênero Biomphalaria como 

hospedeiros intermediários. A transmissão da esquistossomose no Brasil depende da 

presença de três espécies de caramujo do gênero Biomphalaria: B. glabrata; B. tenagophila; 

e B. stramínea. Pelo menos uma das três espécies já foi notificada em 25 das 27 unidades 

federadas do país (FNS, 2007). Os focos de transmissão propriamente ditos geralmente têm 

características ecológicas semelhantes, sendo localizados no peridomicílio de comunidades 

urbanas ou rurais desprovidas de água encanada ou saneamento. Acredita-se que mortalidade 

direta é relativamente baixa, entretanto, a patologia crônica e a capacidade de desabilitar são 

enormes (OPAS, 2006). Na fase inicial aguda a sintomatologia é caracterizada por mal-estar, 

febres, problemas pulmonares (tosse), emagrecimento e distúrbios gastrointestinais. Na fase 

crônica o doente desenvolve inflamações no fígado e no baço formando varizes esofagianas 

que podem levar à morte quando rompidas ou, quando não, resulta numa distensão 

abdominal denominada hepatoesplenomegalia (Barriga d’água). (FERREIRA, 2008). O 

trabalhou objetivou, então, testar a ação do Caryocar brasiliense em cercária de Schistosoma 

mansoni, preparar um bioproduto cercaricida e testar a estabilidade da formulação 

farmacêutica à partir do extrato bruto do pequi. As folhas do Caryocar brasiliense foram 

coletadas, selecionadas, impas e trituradas. Em seguida foram  acondicionadas em 2000ml de álcool 

a 99% em um recipiente de vidro e em seguida submetidas à maceração sob o abrigo da luz e calor 

por um período de 30 dias. Após esse processamento esse material foi filtrado e acrescido 33,51g de 

carvão ativado e submetido a pressão reduzida em evaporador rotativo a vácuo para evaporação 

completa do álcool. Ao ser submetido a pressão reduzida em evaporador rotativo à vácuo, os 

2L de extrato à base de álcool resultaram em 7,88g de extrato bruto, em pó, das folhas do C. 

brasiliensi. Este fora pesado nas concentrações propostas neste trabalho: 50, 100, 150 e 200 

mg/L. Todas em triplicata e armazenadas em eppendorfs. Percebeu-se que o extrato era 

pouco solúvel, o que implicaria em um resultado duvidoso das concentrações. Além disso, 

o extrato apresentou-se muito escuro, o que dificultaria a visibilidade das cercarias. Em 

virtude dessas características do extrato, este fora dissolvido em uma solução de álcool a 

30%.  

                                                  

Figura 1: Extrato bruto do C. brasiliense (a); Solução de extrato dissolvido em álcool a 30% 

(b). 
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Fez-se a coleta de caramujos positivos para Esquistossomose e colocados, individualmente, 

em pequenos recipientes de vidro, com cerca de 5 ml de água desclorada e expostos à luz e 

calor de três lâmpadas de 60W durante sessenta minutos para a liberação de cercarias. Em 

seguida foram examinados em microscópio esterioscópico . As cercárias obtidas foram 

submetidas ao extrato das folhas do pequi. 

                                              

Figura 2: Caramujos em exposição (a); Análise de positividade dos caramujos (b). 

 

Foram utilizadas dez cercárias de S. mansoni em triplicata para cada concentração de extrato. 

As concentrações foram de 50, 100, 150 e 200 mg/L. As observações de mortalidade das 

larvas feitas em intervalos de 5, 10, 15 e 20 minutos após a aplicação do extrato. Constatou-

se que a melhor concentração fora a de 100mg/L dissolvido em uma solução alcóolica de 

30%. Esta concentração mostrou-se eficiente como solução cercaricida matando todas as 

cercarias em 1,54 minuto. A solução farmacêutica fora submetida a testes in vivo em 

roedores do gênero Holochilus (albinos). Separou-se dois grupos de ratos: grupo controle 

(sem extrato) e grupo teste (com extrato). Ambos os grupos foram submetidos a 

contaminação por 10 (dez) cercarias/indivíduo em um tempo mínimo de 20 minutos para 

garantir a penetração das larvas no tecido animal, visto que, a larva do Schistosoma mansoni 

leva em média 15 a 20 minutos para atravessar o tecido animal e cair na corrente sanguínea. 

Aplicou-se posteriormente a solução desenvolvida apenas nos indivíduos pertencentes ao 

grupo teste. 

                                                            

Figura 3: Contaminação de rato com cercarias de S. mansoni. 

 

O primeiro teste utilizando o método Kato-Katz fora realizado 45 dias após a infecção e o 

segundo teste 52 dias após a infecção. Analisou-se, em triplicata, lâminas de fezes dos ratos 

para identificação de ovos do parasito. Em ambos os testes todas as amostras de todos os 

indivíduos, grupo teste e grupo controle, apresentaram-se negativas para ovos de S. mansoni. 

Alguns fatores merecem ser apontados como possíveis causas para estes resultados: por 

algum motivo as larvas não penetraram no tecido animal no momento da infecção; os ratos 

podem ter sido contaminados com apenas espécimes larvais do sexo masculino, não havendo 

cópula, impedindo assim o ciclo reprodutivo. Justificando a não identificação de ovos nas 

fezes. 

 

 

Palavras-chave: Esquistossomose, Caryocar, Cercária. 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE 

PERÓXIDO EM ÓLEO DE SOJA. 
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Diversos tipos de alimentos são fritos em diferentes tipos de óleo, em variadas condições de 

operação e vários tipos de fritadeira. A junção de todas essas variáveis determina a taxa em 

que as reações de degradação ocorrem, impossibilitando encontrar um método analítico que 

seja eficiente em qualquer processo de fritura (FRITSCH, 1981). Quando óleos e gorduras 

são expostos ao oxigênio atmosférico, a taxa de oxidação aumenta proporcionalmente à área 

superficial.  Foi constatado que quanto maior a relação superfície/volume, maior a exposição 

ao ar e consequentemente maior formação de hidroperóxidos, visto que os peróxidos são 

originados pelas reações oxidativas devido a presença de oxigênio no ar, catalisadas pelo 

aumento da temperatura (MALACRIDA; JORGE, 2006). Este estudo objetivou-se no 

desenvolvimento de método analítico para determinar peróxido em óleo de soja de, onde 

fez-se a utilização de métodos existentes na literatura para o controle de qualidade do óleo 

usado em fritura. Este trabalho visa a inovação e está pautada no desenvolvimento de um 

método para determinar o teor de peróxido em óleo de soja usado em fritura por detecção 

quimiluminescente. O procedimento analítico foi implementado baseado na geração de luz 

entre o difenil oxalato e o peróxido de hidrogênio que é produzido pela oxidação do óleo de 

soja em contato com o ar e a alta temperatura. A luz produzida na reação foi quantificada 

em um espectrofotômetro adaptado. Foram analisadas 06 amostras de óleo vegetal, obtidas 

através de doações de lanchonetes no qual foram submetidas em processo de fritura 

descontinua do tipo soja utilizadas por estabelecimentos na cidade de Caxias – MA. Estas 

amostras como mostra na figura 1, forma submetidos a vários testes, descritos a seguir. 

Figura 1: Amostras de diferentes óleos de soja em condições diferentes de uso dentro do 

prazo de validade (amostra 1), óleos vencidos (amostra 2 e 3), amostras 4, 5 e 6 foram coletas 

e previamente utilizadas em frituras. 

 

Determinação do índice de peróxido: Denomina-se índice de peróxidos a quantidade de 

oxigênio ativo, calculada em miliequivalentes, contida em um quilograma de óleo, medida 

a partir do iodo liberado do iodeto de potássio pelos peróxidos presentes no óleo. Esse índice 
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foi determinado segundo a norma da AOCS Cd 8-53 (AOCS, 1993, 1997; LUZIA, JORGE, 

2009). As análises foram realizadas em triplicatas.  

Ensaio da Solubilidade (Acetona – Metanol/ 90:10): Este ensaio consiste em pesar 1g de 

amostra e dissolvê-la em 20mL de solução acetona-metanol, agitar e deixar por 12 horas em 

baixa temperatura (4°C a 6°C). O aparecimento de um precipitado amarelo corresponde a 

compostos de polimerização e indica a necessidade de descarte do óleo (LOPES, JORGE; 

2004). 

Monitor de gordura 3M: Monitor de Gordura 3M. O Monitor de Gordura 3M, produto 

distribuído por 3M do Brasil Ltda., é uma fita de papel com quatro faixas azuis numeradas, 

que mudam da cor azul para o amarelo à medida que a concentração de ácidos graxos livres 

aumenta no meio de fritura. É usado mergulhando-se a fita de papel, não tóxico, dentro da 

gordura à temperatura do processo, até que todas as quatro faixas azuis estejam submersas. 

Método quimiluminescente por espectrofotometria: Na última década, alguns métodos 

suscitaram particular interesse de aplicação quimiluminescente. Por falta de sensibilidade 

dos aparelhos de medida, pois, é necessário aumentar artificialmente o rendimento em 

fótons, para o que se recorre ao aquecimento do produto, à iluminação por um feixe de luz 

ou à adição de um indutor (e.g. hidroperóxido exógeno, hipoclorito de sódio, 9-10-

dibromoantraceno). Todavia, não existe uma relação simples entre o teor em peróxidos e a 

intensidade da quimiluminescência, a qual depende também da estrutura dos compostos. A 

oxidação dos ácidos graxos poli-insaturados ocorre com formação de hidroperóxidos e 

deslocamento das duplas ligações, com consequente formação de dienos conjugados. 

(POPOV, I. N.; LEWIN, G.,1996; KRYLOV, S. N., 1993 e BELYAKOV, T. V. A., 1995). 

Com relação aos resultados para determinar o índice de peróxidos a quantidade de oxigênio 

ativo, obtivemos valores para cada uma das amostras entre 0,1 à 0,8, onde as amostras de 

número III, IV e V(0,5334405, 0,6979575 e 0,877569), no qual obtiveram os maiores valores 

todos estes calculada em miliequivalentes, contida em um quilograma de óleo. Os ensaios 

com o monitor de gordura 3M, as amostras II, III,IV e VI, apresentaram-se na escala de 

faixas do monitor valores significativos( 2,0%, 3,5%, 2,0% e 2,0%), de acordo com o estado 

de conservação das amostras determinando o grau de degradação do óleo e/ou gordura, 

utilizados em fritadeiras comercialmente, usando como parâmetro a concentração de ácidos 

graxos livres, verificando que deve-se fazer  descarte do mesmo e o  ensaio da solubilidade 

no qual as amostras IV, V e VI apresentaram-se positivas ao teste, que corresponde a 

compostos de polimerização e indica a necessidade de descarte do óleo. Com relação à figura 

2 que mostra os resultados obtidos através da curva de calibração do padrão de óleo de soja 

peroxidado (óleo de fritura). O pressuposto inicial do projeto era desenvolver uma 

metodologia pautada na detecção e quantificação quimiluminescente do óleo de soja usado 

em fritura, porém por uma questão de falta de sensibilidade analítica do detector, optamos 

por testar as mesmas reações com detecção espectrofotométrica e com isso obtemos uma 

boa linearidade com os padrões analíticos testados. Fizeram-se essas observações e 

percebemos que a determinação quimiluminescente de peróxido de hidrogênio em óleo 

vegetal usado em frituras se mostra possível desde que a determinação seja feita em um 

espectrofotômetro. 
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Figura 2. Curva de calibração do padrão de óleo de soja peroxidado (óleo de fritura). 

 

A proposta do projeto segue a utilização de testes como indicativo do ponto de descarte do 

óleo ou gordura, sugerindo ser uma estratégia rápida e possível de ser realizada no dia a dia 

das indústrias de alimentos e de unidades produtoras de refeições. Se faz necessária também 

a realização de novos estudos com intuito de contribuir com os órgãos de fiscalização de 

qualidade de alimentos para estabelecer os parâmetros físicos e químicos para o descarte do 

óleo e/ou gordura de fritura, nas situações em que são utilizados pelos manipuladores de 

alimentos no Brasil, bem como diagnosticar o atual perfil de utilização e de descarte desses 

produtos no país. 

 

Palavras-chave: Óleo Vegetal; Quimiluminescência; Métodos Analíticos. 
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ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROJETO INTITULADO ESTUDO DA 

CADEIA PRODUTIVA DO SETOR MOVELEIRO EM SÃO LUÍS-MA, SOB O 

ENFOQUE DA GESTÃO DE OPERACÕES. 

 

Orientanda: Rayane Ferreira COSTA – Bolsista PIBIT/UEMA. 

 

Orientador: Moisés dos Santos ROCHA - CCT/UEMA. 

 

A Administração da Produção, uma área de saber prática, remete-nos a ideia de conjunto, 

por abranger conceitos interligados, e não isolados. Ela consiste num conjunto de atividades, 

decisões e responsabilidades dos gerentes de produção que administram a produção e a 

entrega de produtos e serviços (SLACK et al, 2002). Em pesquisa de operações, é muito 

importante saber definir os objetivos que a empresa deve perseguir, pois a empresa lida 

constantemente com trade-offsenvolvendo recursos e outros critérios restritivos, que nada 

mais são que conflitos de decisão, que para serem inteligentemente resolvidos necessitam de 

minuciosas análises e estudos. Para que a decisão de renúncia seja mais acertada, é 

importante saber precisamente quais as prioridades dadas pelo cliente da operação quanto 

aos diferentes aspectos para que seja possível focalizar nos aspectos adequados (CORRÊA 

e CORRÊA, 2013). Assim, tem-se os cinco objetivos de desempenho da organização, que 

segundo Slack et al (2010) são objetivos qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e 

custo. Este trabalho terá como finalidade caracterizar os sistemas produtivos das empresas 

do segmento moveleiro da cidade de São Luís, Maranhão.Esta pesquisa busca trazer a 

relação das empresas moveleiras com os cincos objetivos de desempenho, através de 

aplicação de questionário de perguntas fechadas.Visto que o setor produtor de móveis no 

Brasil vem apresentando crescimento considerável nos últimos anos, sendo alvo da atenção 

de diversos segmentos da área governamental em virtude de suas possibilidades, tanto em 

termos de geração de divisas, possibilitando aumentos substanciais nos volumes exportados, 

como também de criação de novos empregos e de desconcentração regional (VALENÇA et 

al, 2002). E ainda que indústria moveleira nacional destaca-se dentro da cadeia produtiva da 

madeira e pela quantidade expressiva de lojas de departamento que concentram suas receitas 

nesse tipo de produto. Um ponto de destaque no cenário moveleiro nacional é a presença 

massificada de pequenas e médias empresas no setor, que segundo dados do IBGE em seu 

Censo Industrial, extraído de Valença et al (2002), contam com aproximadamente 13.500 

micro, pequenas e médias empresas, empregando cerca de 185 mil pessoas.  

 

Tabela 1: Pólos Moveleiros Consolidados e Potenciais no Brasil. 
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O Estado do Maranhão, não deixa de acompanhar o desenvolvimento do setor, contando 

com polo produtor amadurecido centrado no sul do estado, mais precisamente na região de 

Imperatriz. De acordo com publicação periódica de 2005 da Federação das Indústrias do 

Estado do Maranhão (FIEMA), acredita-se que o Maranhão tem uma vantagem para 

desenvolvimento do setor moveleiro, por apresentar mão de obra especializada para o setor 

e condições ideais para cultivo da madeira. A cidade de São Luís possui localização 

estratégica para comercialização de móveis, sobretudo por possuir uma boa opção para 

escoamento de manufaturados para o exterior, o porto do Itaqui. Adicionalmente, a 

metrópole conta com um potencial mercado local e com facilidade para formação técnica na 

área.Tem-se que a pesquisa em questão irá ser conduzida a partir das duas formas 

metodológicas expostas acima, haja vista a incipiência de referências acerca do tema em 

questão na cidade de São Luís, Maranhão, sejam exclusivamente de explanação bibliográfica 

ou de caráter prático/profissional. Adicionalmente, o atributo explicativo do trabalho, se 

configura por meio de análises das empresas em questão, as quais serão submetidas 

observações in loco sobre seus processos e a questionários aplicados a gerentes e/ou 

supervisores de produção. Aplicou-se uma Survey do tipo descritiva, haja vista suas 

características estarem ligadas ao entendimento, a relevância de certo fenômeno e descrição 

deste a partir da amostra extraída da população. Assim, seu objetivo primário não é a 

concepção de uma teoria, mas o subsídio dado para a construção de panoramas, estudos, 

teorias ou o seu refinamento. Um questionário com 33 questões foi elaborado para que se 

fizesse a caraterização desse setor na cidade de São Luís. Percebeu-se que todas as empresas 

contribuintes para a pesquisa trabalham com mão de obra temporária e temporária; o tipo de 

serviço encontrado é o sob encomenda, ou seja, quem estabelece as características é o cliente, 

segundo os empresários há uma participação ativa do cliente na confecção do produto; os 

móveis fabricados são residenciais, feitos para serem usados em casa, como camas, guarda-

roupas, estantes, etc; as empresas foram unânimes quanto a importância do gerente de 

produção que responderam que é importante e que contribui para que o lucro seja obtido na 

empresa; fator dificultador de crescimento é a obtenção de matéria-prima, que muitas das 

vezes advém da própria localidade, ou de outros estados; o insumo utilizado pela empresa é 

a energia elétrica; 66% responderam que nunca pensaram em trabalhar com madeiras de 

reflorestamento e que consideram importante a obtenção de certificado ambiental, qualidade. 

Ainda que com a crise econômica, como a alta do dólar e euro vivenciados neste ano de 

2015, regiões como o Maranhão, especificamente em São Luís, sofre com estas mudanças 

na economia (aumento da energia elétrica, aumento de impostos, dificuldades no 

licenciamento ambiental para a retirada da madeira, alta do dólar), pois os empresários são 

obrigados a demitir seus empregados, ou ainda dar férias coletivas, diminuir a produção 

visando a não formação de grandes estoques, em alguns até em fechar seus estabelecimentos. 

As companhias de energia elétrica aumentaram significativamente o preço de seus serviços, 

trabalhando em bandeira vermelha, o que quer dizer um aumento de quase 50%, e como as 

empresas trabalham com maquinário cuja fonte de energia é elétrica, tornou-se 

comprometedor fazer uso de 100% das mesmas, devido ao consumo ser alto e a demanda 

tornar-se baixa. A partir disso, conclui-se que este projeto servirá de norteador para futuras 

pesquisas na área de Gestão de Operações. Este ainda poderá ser descompactado produzindo 

futuros diversos subprojetos envolvendo ramificações da Gestão da Produção, como 

Logística, Pesquisa Operacional, Simulação da Produção, Ergonomia, Planejamento 

Estratégico, Gestão de Projetos, dentre outros. Foi aprendido que o setor moveleiro em São 

Luís, Ma, na maioria das empresas pesquisadas a mão-de-obra é temporária; as empresas 

trabalham sob encomenda, ou seja, são os clientes que definem os móveis desejados; o 

principal fator de competitividade é a qualidade, isto é, o diferencial de seus produtos; o 

mercado atingido por essas moveleiras é o local, na própria capital; os tipos dos produtos 
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fabricados por essas empresas são residenciais; a matéria-prima é o principal dificultador de 

crescimento, pois a aquisição exige uma licença ambiental. 

 

Palavras-chave: Sistemas produtivos. Segmento moveleiro. Modelo de administração de 

operações. 
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CARACTERIZAÇÃO DE ÁREAS DE CONFORTO CLIMÁTICO PARA CRIAÇÃO 

DE VACAS LEITEIRAS NO ESTADO DO MARANHÃO 

 
Orientanda: Ociane de Brito ALVES – Bolsista PIVIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de MENEZES. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Agrícola – CCA/UEMA. 

 

Colaboladores: Taynara Cruz dos SANTOS – Graduanda de Engenharia 

Agronômica/UEMA e Samara Regina Bezerra LAUNÉ – Graduanda de Engenharia 

Agronômica/UEMA. 

 
 

A produção animal vem sendo uma constante preocupação e motivo de atenção e esforços 

de vários pesquisadores, que buscam minimizar as perdas decorrentes das ações 

meteorológicas e seus efeitos sobre a produção animal (Molento, 2005). O desempenho 

produtivo e reprodutivo das vacas leiteiras apresenta uma taxa de redução considerável 

principalmente durante o verão quando a temperatura ambiente e umidade relativa do ar 

atingem o pico (PIRES, 2008). Esses elementos climáticos desencadeiam um dos sérios 

problemas dos rebanhos leiteiros, o estresse térmico, esse tipo de estresse provoca redução 

na produção de leite e na eficiência reprodutiva dos bovinos causando um impacto 

significativo no potencial econômico das regiões produtoras de leite. Isso porque as vacas 

leiteiras respondem ao estresse de calor de várias maneiras: reduzindo o consumo de 

alimento, aumentando a taxa respiratória, alterando a concentração de hormônios 

circulantes, e aumentando a temperatura corporal. Montaldo et al. (2010) afirmam que 

dentro da faixa de conforto as funções fisiológicas relacionadas com a manutenção da 

temperatura corporal constante ocorrem sem a mínima mobilização dos mecanismos 

termorreguladores, assim os animais, sob estas condições não sofreram estresse por frio ou 

calor e tem um mínimo desgaste, possibilitando também melhores condições de saúde e 

produtividade para o mesmo. Diante desses pressupostos esta pesquisa visar determinar em 

condições regionalizadas, Figura 1 segundo Menezes (2009), os níveis de conforto e estresse 

que estão submetidas as vacas leiteiras no estado do Maranhão em função das condições 

climáticas representadas pela temperatura e umidade relativa do ar. Para analisar a 

condições de conforto biometeorológico para a criação de vacas leiteiras no estado do 

Maranhão foram utilizados os seguintes dados: Temperatura do ar média e máxima e 

umidade relativa mensal obtida do acervo do Instituto Nacional de Meteorologia-INMET e 

produção leiteira obtida do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 

A partir dos dados climáticos e de produção leiteira foram elaborados gráficos para análise. 

A partir dos dados foi aplicado o Índice de Temperatura e Umidade – ITU, proposto por 

Thom (1958), que estabelece: ITU < ou = 70 - Condição de conforto; ITU > 72 - Início da 

condição de desconforto e ITU > 90 - Condição de estresse severo. Para análise do nível de 

conforto dos animais e o Declínio da Produção de Leite, proposto por Berry et. al. (1964) e 

adaptada por Hahn (1993). 
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Figura 1: Distribuição das regiões homogêneas de precipitação. 
 

O estado do Maranhão produziu em média entre 1974 e 2009 cerca de 150.000 litros/ano. 

A produção cresceu de forma linear passando de 32.461 litros/ano em 1974 para 355.081 

litros/ano em 2009. As regiões homogêneas maiores produtoras de leite corresponderam as 

regiões 6 e 7, contribuindo com 27,3% e 26,8% para a produção de leite do estado, 

conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2: Percentual de produção de leite em relação ao estado. 

 

Ficou evidente a ocorrência de tendência de aumento da temperatura do ar e redução da 

umidade relativa durante o período de 1990 a 2009, repercutindo no Índice de Temperatura 

e Umidade –ITU regionalizado que também apresentaram tendência de aumento durante o 

período analisado, com valores predominantemente dentro da faixa de início de estresse 

(72 <ITU< 90) em todas as regiões. Os meses mais críticos ficaram compreendidos entre 

setembro e dezembro, quando as temperaturas alcançam seus maiores valores. Ressaltasse 

que  no  período  da  tarde,  sob  efeito  de  temperatura  máxima,  os  valores  de  ITU  se 

aproximam da condição de estresse severo (ITU > 90) nos meses de setembro a dezembro, 

conforme verificado na Figura 3a,b. Devido a estas condições o declínio da produção de 

leite é mais acentuado entre setembro e dezembro principalmente para as vacas com nível 
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de produção de leite 35 Kg.dia
-1

, alcançando em média declínio de 5 Kg.dia
-1

. 

 
 

  

Figura 3: Distribuição mensal dos valores de ITU nas regiões homogêneas 6 (a) e 7 (b) do 

estado do Maranhão. 

 

 

Palavras-chave: Balanço Hídrico, Índice de Satisfação das Necessidades de Água. 

Calendário Agrícola. 
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APLICAÇÃO DO SISTEMA DE GRAUS-DIA PARA ANÁLISE DO 

DESENVOLVIMENTO DE INSETOS NO ESTADO DO MARANHÃO. 
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Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de MENEZES. 
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Colaboradores: Samara Regina Bezerra LAUNÉ – Graduanda em Engenharia 

Agronômica/UEMA; Ociane de Brito ALVES – Graduanda em Engenharia 

Agronômica/UEMA. 

 

Modelos de graus-dia, baseando-se nas exigências térmicas que o inseto necessita para 

completar determinada fase do seu ciclo de vida, têm sido utilizados para determinar a 

ocorrência de insetos que atacam plantas (FAN et. al., 1992; PETERSON & MEYER, 1995; 

CIVIDANES & FIGUEIREDO, 1997; MEYER & PETERSON, 1998; RO ET AL., 1998). 

Nos modelos de previsão, as temperaturas do ar e do solo são usualmente empregadas como 

variáveis independentes, e os resultados têm sido aplicados em programas de manejo de 

pragas, para orientar sobre a época mais adequada para a realização de amostragens, 

implementação de medidas de controle, fornecendo subsídios para um melhor entendimento 

da dinâmica populacional dos insetos-pragas e de seus inimigos naturais nos sistemas 

agrícolas (BERNAL & GONZÁLES, 1993; DAVIS ET AL., 1996; CIVIDANES & 

FIGUEIREDO, 1997). Objetivou-se com este trabalho avaliar de forma regionalizada, o 

ciclo de vida e número de gerações da cochonilha(superfamília Coccoidea), larva alfinete 

(Diabroticaspeciosa) e mosca da fruta (Ceratitiscapitata),com aplicação do conceito de 

graus-dia, baseado na temperatura do ar e das temperaturas basais inferior e superior das 

espécies em estudo, no sentido de se estabelecer a necessidade de aplicação de manejo 

integrado de pragas no estado do Maranhão em diferentes condições climáticas. Foram 

utilizados dados de temperatura média do ar mensal entre 1991 e 2009 obtidos do acervo de 

dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

 
Figura 1 –Zonas de desenvolvimento dos insetos. 
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Figura 2: Distribuição espacial das regiões homogêneas de precipitação sobre o estado do 

Maranhão. Fonte: MENEZES,2009. 

 

Os resultados finais mostraram que os padrões térmicos nas regiões de estudo (regiões 

homogêneas de Balsas, Turiaçu, Chapadinha, Barra do Corda, Zé Doca, Bacabal, Imperatriz, 

Colinas e Caxias)  sofreram aumentos entre 1991 e 2009, enquanto que a região de 

Chapadinha apresentou leve tendência de aumento e a região de Turiaçu se manteve estável. 

Os padrões térmicos dessas regiões favoreceram a redução do ciclo de vida de todas as 

espécies analisadas com o consequente aumento do número de gerações anuais. Isto sugere 

que estas regiões devem ficar em alerta e a adoção de práticas de manejo para controle, a 

fim de evitar a proliferação que pode afetar o nível de rendimento das culturas agrícolas. 

 

 

Figura 3 - Duração do ciclo e número de gerações da Cochonilha, Larva Alfinete e Mosca 

das Frutas, entre 1991 e 2009 – Regiões Homogêneas de Chapadinha (A) e Turiaçu (B). 

 

 

Palavras-chave: Pragas, Regiões homogêneas, Manejo. 

 

 

A) B) 
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Uma das principais regiões dentro do estado do Maranhão que contribuem para uma 

produção pesqueira elevada de peixes de água doce é a Baixada maranhense, que é 

considerada parte integrante da Amazônia Legal e foi criada através de dispositivo de lei 

para fins de planejamento econômico da região amazônica. O Sistema Lacustre Pindaré-

Mearim está localizado na região da APA da Baixada Maranhense e destaca-se pela grande 

diversidade de espécies de peixes ocorrentes, porém estudos acerca da biologia reprodutiva 

das mesmas, que se constituem como bases primordiais para manutenção dos estoques 

pesqueiros, são raros. Estas informações são importantes para a elaboração da 

regulamentação de pesca, quanto à época, ao local e ao tamanho dos indivíduos que podem 

ser capturados dentro de um programa de manejo. Dentre as espécies ocorrentes destaca-se 

Hassar affinis um doradídeo que apresenta coloração cinza-amarelada, estatura pequena e 

placas ósseas dispostas na porção final de seu corpo. É importante economicamente para o 

estado do Maranhão, porém os estudos acerca de sua biologia reprodutiva são praticamente 

inexistentes, tanto no Maranhão como no Brasil. Desta forma, associando a importância 

ecológica e econômica de H. affinis a poucos estudos sobre a biologia reprodutiva dessa 

espécie, este trabalho objetivou conhecer a dinâmica temporal-espacial e contribuir com a 

conservação da espécie no Sistema Lacustre Pindaré-Mearim através da análise de aspectos 

reprodutivos, comparativamente entre a zona de confluência Pindaré-Mearim e pré Pindaré-

Mearim, Maranhão, por meio da descrição macroscópica e microscópica das gônadas, 

determinação da relação peso total/ comprimento total, proporção sexual para o período total 

e por classes de comprimento, período e tipo de desova, fecundidade e primeira maturidade 

sexual. Os exemplares foram provenientes de pesca experimental e complementadas com a 

compra comercial quando necessário, sendo adquiridos 20 exemplares por mês, totalizando 

206 indivíduos no Lago Aquiri (Matinha), 247 no Lago Cajari (Penalva) e 126 no Lago de 

Viana (Viana), Maranhão, no período de julho/2014 a agosto/ 2015 em Penalva e Matinha e 

de agosto/2014 a julho/2015 em Viana. Os exemplares foram levados ao Laboratório de 

Pesca e Ecologia Aquática da Universidade Estadual do Maranhão, onde se procedeu com a 

pesagem e medidas de cada indivíduo e posteriormente foi feita uma incisão ventro-

longitudinal com fins de observar macroscopicamente as gônadas quanto à coloração, 

volume, vascularização presença ou não de ovócitos assim como o peso das mesmas, 

segundo metodologia de Vazzoler (1996). As gônadas foram fixadas na solução de Bouin 

para análise histológica e em Solução de Gilson para análise da fecundidade, sendo passadas 

para álcool 70% após 24h. A relação CT x PT foi determinada por meio da regressão não-

linear e posteriormente foi aplicado o teste t de Student (ZAR, 1996) para comparação de 

diferenças estatísticas, assim como o teste do qui-quadrado para análise da proporção sexual. 
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Na análise macroscópica dos ovários foi possível observar todos os estádios maturacionais 

(Figura 1).  

 

 

Figura 1 - Gônadas nos estádios maturacionais de exemplares fêmeas de H. affinis. A: 

imaturo; B: em maturação; C: maduro; D: esvaziado. 

 

No Lago Aquiri, tanto em machos, fêmeas e sexos agrupados, a alometria foi positiva, assim 

como no Lago Cajari. No Lago de Viana, apesar das fêmeas apresentarem alometria 

negativa, para machos e sexos agrupados a alometria foi positiva e o teste t de Student 

(t=0,002; p>0,05) demonstrou não haver diferenças significativas quanto a esta relação entre 

os dois sexos, logo, levando-se em conta a proximidade entre o valor de b para fêmeas e o 

limite definido como alometria positiva (b>3) juntamente com o resultado obtido pelo teste, 

define-se a alometria da espécie para o Lago de Viana como positiva. Desta forma, nos três 

locais, a espécie tendeu a crescer mais em peso do que comprimento que pode dever-se a 

própria genética da espécie, ao período sazonal ou por grande disponibilidade de alimento. 

A proporção sexual para o período total, no Lago Aquiri, foi de 3,29F:1M (χ²=58,73; 

p<0,05), no Lago Cajari de 2,43F:1M (χ² = 42,95; p<0,05)  e no Lago de Viana foi de 

2,15F:1M (χ² = 16,79; p<0,05), indicando uma possível segregação sexual favorável às 

fêmeas, que pode ter sido em decorrência das fêmeas alcançarem tamanhos maiores sendo 

capturadas pelas redes de todos os tamanhos, e por este mesmo motivo, serem mais atrativas 

para venda.  O tamanho mínimo de captura para a espécie no Lago Aquiri foi de 8,96 cm 

para fêmeas, 11,31 cm para machos e 10,60 cm para sexos agrupados. Já no Lago Cajari, foi 

de 10,72 cm para fêmeas, 11,76 cm para machos e 10,84 cm para sexos agrupados. No Lago 

de Viana, foi de 11,94 cm para machos e 11,12 cm para sexos agrupados. Para fêmeas, não 

foi possível determinar o tamanho médio de primeira maturação sexual, pois todos os 

menores indivíduos capturados estavam aptos a desovar. No Lago Aquiri, levando-se em 

conta a frequência dos estádios maturacionais, onde houve uma grande incidência de 

indivíduos em estádio C entre os meses de março a maio, a relação gonadossomática (Figura 

2.A), onde os maiores picos foram neste mesmo período e a queda brusca no fator de 

condição (Figura 2.B) representando a época em que a espécie despendeu a energia alocada 

para desenvolvimento das gônadas, é possível constatar que o período reprodutivo da espécie 

foi entre os meses de março e maio.  

 

Figura 2 – A: Valores médios de ∆RGS das fêmeas de H. affinis, B: Valores médios de ∆K, 

no Lago Aquiri, município de Matinha, no período de julho/2014 a junho/2015. 
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No Lago Cajari, observou-se o mesmo padrão de picos e quedas da relação gonadossomática 

(Figura 3.A) e fator de condição (Figura 3.B), no mesmo período observado no Lago Aquiri. 

Nos meses de abril e maio observou-se a maior incidência de indivíduos em estágio C 

(maturo), coincidindo com o maior pico encontrado na relação gonadossomática, indicando 

que este é o período reprodutivo da espécie. 

 
Figura 3 – A: Valores médios de ∆RGS das fêmeas de H. affinis, B: Valores médios de ∆K, 

no Lago Cajari, município de Penalva, no período de julho/2014 a junho/2015. 

 

No Lago de Viana, acredita-se que a população de H. affinis migrou para os Lagos Aquiri e 

Cajari, durante o período seco visando a alimentação, e retornou durante o período chuvoso 

para desovar, onde na frequência dos estádios maturacionais a maior parte dos indivíduos 

estavam em estágio C (maturo) nos meses de março a maio, aptos a desovar, coincidindo 

com os maiores picos observados para a relação gonadossomática (Figura 4.A) e com a 

queda nos valores do fator de condição (Figura 4.B).  

 
Figura 3 – A: Valores médios de ∆RGS das fêmeas de H. affinis, B: Valores médios de ∆K, 

no Lago de Viana, município de Viana, no período de agosto/2014 a julho/2015. 

 

Quanto ao tipo de desova, foi possível destacar dois grupos principais, divididos em duas 

modas nas gônadas em estágio maturo. Na moda I, os ovócitos mediram entre 301 µm e 500 

µm, porém ainda não vitelogênicos e na moda II, os ovócitos vitelogênicos, medindo entre 

501 µm e 900 µm, aptos a serem desovados. Logo, o tipo de desova da espécie foi definido 

como sincrônico em dois grupos e total. A fecundidade absoluta média (FA), representada 

por aqueles ovócitos que, potencialmente, seriam eliminados na próxima desova, no Lago 

Aquiri foi de 21.634 ovócitos, no Lago Cajari foi de 16.357 ovócitos e no Lago de Viana foi 

de 25.898 ovócitos. A fecundidade relativa média (FR) quanto ao comprimento total resultou 

em 1.377 ovócitos/cm no Lago Aquiri, 1.055 ovócitos/cm no Lago Cajari e 1.957 

ovócitos/cm no Lago de Viana. Já a fecundidade relativa média (FR) quanto ao peso resultou 

em 353 ovócitos/g no Lago Aquiri, 323 ovócitos/g no Lago Cajari e 508 ovócitos/g no Lago 

de Viana. As informações obtidas indicam que os três locais, além de serem bons locais de 

desova, estão fortemente relacionados entre si quanto à dinâmica migratória de H. affinis, 

devendo apresentar medidas de manejo adequadas para conservação da espécie. 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1037 

 

Palavras-chave: Conservação; Baixada Maranhense; Siluriforme. 

 

REFERÊNCIAS 

VAZZOLER, A.E.A. M. Biologia da Reprodução dos Teleósteos: teoria e prática. São 

Paulo: SBI/EDUEM, 1996. 169p. 

 

ZAR, J.H. Biostatistical analysis. 3.ed. New Jersey: Ed. Prentice-Hall International INC, 

1996. 662 p. 
  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1038 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1039 

 

QUALIDADE DA ÁGUA E ALTERAÇÕES HISTOPATOLÓGICAS EM 
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O rio Mearim tem se tornado alvo dos resultados negativos advindos de fatores como 

crescimento demográfico, aumento da urbanização, exploração nativa, processo de erosão e 

assoreamento, cujos efeitos ainda não foram inteiramente dimensionados (SEMATUR, 

1991). Devido à multifuncionalidade das brânquias dos peixes, sua vasta área de superfície 

e localização no meio externo faz dela um órgão chave para a ação de poluentes do meio 

aquático. Dessa forma, as alterações histológicas das brânquias são de fácil reconhecimento 

para determinar os danos causados pela exposição dos peixes a diferentes poluentes. Outro 

órgão afetado quando exposto a poluentes é o fígado, por estar relacionado com o 

metabolismo e excreção das substâncias estranhas ao organismo (ARELLANO et 

al.,1999).Para Koneman et al. (2001), os micro-organismos do grupo coliformes são 

utilizados como indicadores microbiológicos para verificar a contaminação do meio aquático 

por resíduos humanos. As infecções por esse grupo é mais frequente nas regiões tropicais, 

onde predominam aglomerações populacionais, condições sanitárias problemáticas e a 

contaminação dos suprimentos aquíferos por material de origem excrementícia. Sendo 

assim, objetivou-se analisar as alterações histológicas em brânquias e fígado de 

Psectrogaster amazônica como biomarcadores de contaminação aquática para avaliar a 

qualidade da água do rio Mearim em Bacabal, analisar a qualidade microbiológica da água 

tendo como parâmetro o índice de coliformes como também preservar o recurso hídrico 

através da conscientização da população ribeirinha que se encontra nas proximidades do rio 

Mearim. Foram realizadas duas coletas de peixes, uma no período seco e outra no chuvoso, 

coletou-se quatro amostras de água em três pontos P1, P2 e P3, sendo duas amostras para o 

período seco e chuvoso. Foram removidos as brânquias e o fígado, o material biológico foi 

fixado em formol a 10% por um período de 24h, desidratados em concentrações crescentes 

de álcool (70%, 80%, 90%), diafanizadas em xilol, infiltradas e incluídas em parafina, 

cortadas em micrótomo, coradas em HE e as lâminas prontas observou-se ao microscópio 

óptico. As amostras de água do rio Mearim no trecho que corta a zona urbana da cidade de 

Bacabal foram coletadas em profundidade de aproximadamente 80 cm, as mesmas foram 

conservadas e transportadas em caixas isotérmicas com gelo para o Laboratório de 

Microbiologia de Alimentos e Água, da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís, 

onde se procedeu a análise microbiológica. Como parte das atividades propostas para 

conscientizar a população ribeirinha se propôs fazer palestras com enfoque na importância 

da preservação do rio Mearim.  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1040 

 

De acordo com os resultados (Tabela 1) obtidos acerca do número mais provável (NMP) de 

coliformes termotolerantes (fecais), pode-se dizer que a água analisada apresentou qualidade 

satisfatória, tendo como base o que está proposto pela Resolução CONAMA N° 357 (Brasil, 

2005), que define os corpos de água Classe 2 destinados a proteção das comunidades 

aquáticas, não deve exceder um limite de 1.000 Coliformes tolerantes por 100 ml de água. 

Embora os resultados das análises acusassem dados satisfatórios, em todas as amostras de 

água coletadas foi constatado presença de bactérias do grupo Escherichia coli e Coliformes 

totais, indicando a presença de lançamento de esgoto in natura com dejetos fecais. As 

alterações branquiais (Figura 1) e hepáticas (Figura 2) encontradas foram classificadas em 

estágio de severidade de acordo com Poleksic e Mitrovic (1994), e posteriormente avaliadas 

de forma semiquantitativa através do Índice de Alteração Histológica (IAH). 

 

Tabela 1. Valores do número mais provável de coliformes termotolerantes presentes em 100 

ml de água coletada em cada ponto de coleta (P1, P2 e P3) do Rio Mearim- Município 

Bacabal – MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Valores do IAH para as alterações branquiais e hepáticas de Psectrogaster 

amazonica, nos  períodos seco e chuvoso 

   

   

   

    

 

 

 

 

 

  

Pontos de 

coleta 

Período seco Período chuvoso 

 1° Coleta 2° Coleta 3°Coleta 4° Coleta 

P1  203 NMP* 112 NMP* 43,5 NMP* ˂ 1.0 

NMP* 

ausência 

P2  279 NMP* 40 NMP* 42,60 NMP* ˂ 1.0 

NMP* 

ausência 

P3  236 NMP* 199 NMP* 76,80 NMP* 10 NMP* 

Períodos Valor médio do IAH 

Brânquia 

Valor médio do IAH 

Fígado  

Seco 28,066 10,22 

Chuvoso 31,107 2,75 
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Figura 1: Fotomicrografia de fragmentos de brânquias de Psectrogaster amazonica em corte 

transversal; Em A) observa-se fragmento branquial normal com o filamento (seta inferior) e 

lamelas respiratórias normais (setas superiores); B) nota-se aneurisma (setas); C) demonstra-

se a presença de parasito (circulo);D) evidencia-se hiperplasia e hipertrofia das células de 

muco(setas);E) observa-se deslocamento do epitélio respiratório (seta) e em F)  mostra-se 

fusão completa de todas as lamelas respiratórias (circulo), congestão dos vasos sanguíneos 

(seta superior) hiperplasia e hipertrofia das células de muco (seta inferior). Aumento de 40x. 

Coloração em HE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotomicrografia de fragmento de fígado de Psectrogaster amazonica em corte 

transversal; Em A) observa-se vacuolização citoplasmática (setas) e centro de 

melanomacrófogos (circulo);B) evidencia-se núcleos na periferia das células (seta). 

Aumento de 40x. Coloração HE. 

 

Os valores do IAH obtidos a partir das alterações encontradas nas brânquias de Psectrogaster 

amazonica para o período seco e chuvoso se encontra entre 21 e 50 onde temos a categoria 

de efeito com danificação moderada para severa do tecido branquial. Para o fígado dos 

peixes coletados o valor do IAH obtido se encontra entre 0 e 10, categoria de efeito com 

funcionamento normal do tecido hepático. As alterações histológicas nas brânquias e fígados 

dão indicativos de que os peixes do rio Mearim estão sendo expostos á estressores presentes 

no meio aquático, o que provoca o comprometimento da realização de suas funções vitais 

realizadas pelos mesmos órgãos, tendo forte impacto negativo na saúde da espécie estudada. 

Esse fato, juntamente com a avaliação microbiologia, indica o comprometimento da 

qualidade da água. 

 

Palavras-chave: Brânquias, Fígado, Biomarcadores. 
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ASSOCIAÇÕES ENTRE SOROPOSITIVIDADE DE TOXOPLAMA GONDII E 

FATORES SÓCIODEMOGRÁFICOS EM GESTANTES ATENDIDAS NA REDE 

PÚBLICA DE SAÚDE EM CAXIAS-MA, BRASIL. 

 

Orientanda: Klécia de Sousa Marques da SILVA – Bolsista PIVIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Enfermagem – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Joseneide Teixeira CÂMARA. 

Prof. Dr. do Curso de Enfermagem do CESC/UEMA. 

 

O Toxoplasma gondii (T. gondii) é um dos parasitas mais pesquisados em todo o mundo 

devido à grande relevância como um agente zoonótico, não somente por ser um risco para 

as gestantes e seus fetos, mas também pelas complicações (MONTOYA JG, LIESENFELD, 

2010), incluindo ainda, coriorretinite, pneumonite, encefalite, falência múltipla dos órgãos e 

até a morte (REMINGTON, et al., 2009). A toxoplasmose adquire enorme relevância 

quando ocorre na gestante, provocando o risco de transmissão para o feto, podendo causar 

sequelas imediatas ou tardias, com manifestações neurológicas e coriorretinite, que podem 

se apresentar na segunda ou terceira década de vida1. Em gestantes, geralmente, a infecção 

é assintomática, manifestando sintomas em apenas 10% dos casos, em geral inespecíficos, 

sendo que o diagnóstico da infecção é basicamente realizado por testes sorológicos, através 

de pesquisa dos anticorpos IgG e IgM contra o T. gondii (LAPPALAINEN; HEDMAN, 

2004). Portanto a toxoplasmose gestacional e congênita são doenças que podem ser 

prevenidas e tratadas com relativo êxito. O diagnóstico precoce da infecção na grávida é 

sumariamente importante por meio do acompanhamento das gestantes de risco, quanto à 

identificação da mulher com infecção aguda, seja na ocasião do primeiro exame de pré-natal. 

O presente estudo tem como objetivo principal avaliar a prevalência de toxoplasmose de 

gestantes na atenção básica de saúde em Caxias – MA. É um estudo retrospectivo, em que 

foi realizado um levantamento por meio de prontuários de gestantes que realizaram a 

assistência pré-natal na UBS de Caxias, a coleta de dados foi realizada de outubro de 2014 

a março de 2015 com o tamanho da amostra de 2.431 prontuários entre anos de 2007 a 2014, 

destes 482 tinham registros dos resultados referente a sorologia de anti T. gondii. A análise 

estatística foi realizada com o programa SPSS version 18.0 Windows, usando Odds Ratio 

(IC 95%), considerando-se o nível de significância de 5%.  Constatou-se soropositividade 

para toxoplasmose em 340 (70,54%), susceptibilidade em 142 (29,5%)   e 11 (2,2%) 

gestantes com infecção ativa (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Análise da ocorrência de anticorpos reagentes contra Toxoplasma gondii de 

gestantes atendidas na Atenção Básica de Caxias-MA, Brasil - 2007 a 2014. 

Resultado Sorologico  IgG    N/%/IC95% IgM    N/%/IC95% 

Reagente 340 (70,5%) 66,2% - 74,5%    11 (2,2%) 1,25 -  4,1%      

Não reagente  142 (29,5%)  25,5%  -  33,8% 471(97,8%) 95,2% - 98,4% 

Total  482  100,0%  

 

Não encontrou associação significativa entre soropositividade para toxoplasmose e 

escolaridade, idade, procedência e estado civil (Tabela 2).  
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Tabela 1: Análise da ocorrência de anticorpos reagentes contra Toxoplasma gondii de 

gestantes em relação aos fatores socioeconômicos e demográficos - Caxias-MA, Brasil - 207 

a 2014. 

 

O estudo mostra que a maioria das mulheres já tiveram contato com o parasita e um número 

menor 2,2% indica que mulheres estavam infectadas o que demonstra a importância dessa 

investigação dentro do pré-natal. A análise dos resultados permite reafirmar a importância 

da realização de testes sorológicos para o diagnóstico dessa doença infecciosa no 

atendimento pré-natal, assim como o registro nos prontuários. 

 

Palavras-chave: Soroprevalência; toxoplasmose; gestante. 
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Fatores socioeconômicos e 

demográficos 

n (IgG 

reagente)/Total 

OR IC95% P 

 

     

Grau de instrução       

< 8 anos 117/152 0,942 0,631-

1,408 

0,772 

> 8 anos 147/188 1   

      

Idade       

15 a 20 86/118 1   

21 a 25 71/99 0,992 0,603-

1,632 

0,974 

26 a 30 58/79 1,378 0,755-

2,515 

0,295 

31 a 35 19/29 0,705 0,378-

1,314 

0,270 

> 36 10/15 1,151 0,407-

3,250 

0,791 

      

Residência      

Zona 

Urbana 

21/283 0,602 0,314-

1,154 

0,123 

Zona Rural 46/57 1   

      

Estado Civil       

Com 

parceiro 

205/257 0,643 0,401-

1,032 
 

Sem 

parceiro 

62/83 1   
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOLUSCICIDA DE PIMENTA MACACO EM 

Biomphalaria sp. ORIUNDOS DE SÃO LUÍS E SÃO BENTO – MARANHÃO. 

 

Orientanda: Ranielly Araújo NOGUEIRA – Bolsista PIVIC/UEMA.  

Graduanda em Ciências Biológicas, CECEN/UEMA.  

 

Orientador: Nêuton SILVA- SOUZA.  
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Colaboradores: Guilherme Silva MIRANDA; Maria Gabriela Sampaio LIRA;; João 

Gustavo Mendes RODRIGUES; Gleycka Cristine Carvalho GOMES e Andrea Teles dos 

REIS – Graduandos em Ciências Biológicas (UEMA) 

 

A esquistossomose mansônica é uma parasitose ocasionada pelo helminto trematódeo 

Schistosoma mansoni. A transmissão da esquistossomose no Maranhão é endêmica em 20 e 

focal em 29 dos 217 municípios, sendo as Zonas do Litoral Norte e na Baixada Maranhense 

encontrados os focos mais antigos, com as prevalências mais elevadas (BRASIL, 2011). O 

contágio da esquistossomose é ocasionado pelo contato do hospedeiro vertebrado com águas 

onde existam os caramujos do gênero Biomphalaria infectados. O controle destes caramujos 

é difícil, porém uma das formas é o uso de moluscicidas, que podem ser de origem sintética 

ou natural. A família Piperaceae possui cerca de 14 gêneros e 1950 espécies, sendo o gênero 

Piper sp. um dos mais abundantes e reunindo um grande número de espécies de uso 

medicinal (RAPADO, 2007),  na qual seus extratos se encaixam em grande parte dos 

critérios estabelecidos pela OMS. Desta forma, como esta parasitose é controlada no 

Maranhão somente por meio do diagnóstico e tratamento, medida que não promove a 

imunização do doente à infecção, este trabalho busca avaliar a atividade moluscicida deste 

extrato nas populações de Biomphalaria sp. de São Bento e São Luís tendo-se assim 

alternativas biodegradáveis para o controle das populações malacológicas, com o objetivo 

de interromper o ciclo do S. mansoni e impedir que este parasito chegue até o homem. As 

folhas utilizadas na produção do extrato hidroalcoólico foram coletados na Avenida Santos 

Dummont, sob coordenadas S 02°33’38,5” e W 044°14’19,6”, no município de São Luís – 

MA. Durante a coleta três ramos foram separados para a confecção da exsicata, na qual foi 

utilizada a metodologia de metodologia de Leite e Soares (2003). A confirmação da espécie 

de Piper arboreum foi realizada pela especialista Profª Ana Maria Maciel Leite – UEMA e 

a exsicata foi depositada no Herbário Rosa Mochel/ DQB (UEMA), sob o tombamento 

N.4920. Após a coleta das folhas, estas foram trituradas com auxílio de tesouras, pesadas, 

obtendo-se 1060.24g para a produção do extrato, lavadas, e acondicionadas em um recipiente 

de vidro, protegido de luz e calor, com 3 litros de álcool 70%, objetivando-se a maceração, 

durante o período de 19 dias. O extrato foi filtrado e evaporado sob pressão reduzida em 

rotaevaporador para a remoção do solvente. Após esta remoção o extrato foi armazenado em 

recipientes de vidro, identificado, pesado, obtendo um rendimento de 16,60 g, e 

acondicionado a temperatura de -20°C. Os moluscos foram coletados nos bairros do Sá 

Viana (São Luís) e Outra Banda (São Bento) com técnica manual, auxiliada por pinças 

metálicas e conchas de captura apropriadas, estes caramujos foram armazenados e 

transportados para o laboratório de Parasitologia Humana – UEMA, para análise de 

positividade para S. mansoni, na qua tdos os caramujos apresentaram- se negativos para a 

eliminação de cercária de S.mansoni, um número baixo, porém preocupante visto que um só 

caramujo pode eliminar até 18 mil cercárias diariamente (NEVES, 2011). O teste 

moluscicida foi realizado conforme o protocolo estabelecido pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Para isto, grupos de dez caramujos Biomphalaria sp. adultos foram colocados 
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submergidos em 500 mL de solução, obtida pela diluição do resíduo seco do extrato da planta 

Pimenta macaco na concentração de 100 ppm, tendo-se no final uma proporção de 50mL de 

solução para cada caramujo (Figura 2). Os moluscos ficaram em contato com a solução 

durante o período de 24 horas, em temperatura ambiente. Após este tempo, os planorbídeos 

foram removidos, lavados com água destilada, acondicionados novamente, sendo 

observados a cada 24 horas, durante quatro dias para a avaliação da mortalidade, sendo este 

teste realizado em triplicata. Para o controle também foi utilizado um grupo de dez caramujos 

adultos Biomphalaria sp., porém submergidos em 500 mL de água destilada, procedendo-se 

a análise igual à realizada nos grupos testes. Durante todo o ensaio moluscicida, os 

caramujos foram alimentados com alface. A mortalidade dos caramujos foi evidenciada pela 

transparência das conchas, imobilidade e liberação da hemolinfa. Os resultados da ação do 

extrato da Piper arboreum (Aubl), sobre a mortalidade dos caramujos de São Luís - MA, na 

proporção de 100 ppm, demonstram que nos caramujos submetidos ao teste houve uma 

mortalidade total de  3,33% (Figura 1). Para São Bento - MA nota-se que houve uma 

mortalidade total dos caramujos submetidos ao extrato de 10% (Figura 2), e que vieram 

acontecer após quatro dias, porém estas mortalidades, provavelmente não tem relação com 

a ação do extrato, pois no controle também houve a morte de dois caramujos. 
 

 
 

 

 

O extrato hidroalcoólico do P. arboreum apresentou baixa atividade moluscicida, porém o 

seu óleo essencial apresentou uma considerável atividade moluscicida contra B. glabrata, 

além de atividades citotóxica, inseticida, fungicida e antimicrobiana (SANTOS et al., 2001; 

CONSTANTIN et al., 2001). Quanto ao comportamento dos moluscos submetidos à solução 

extrativa de Piper arboreum (Aubl), verificou-se que estes se alimentavam normalmente e 

na reprodução foi observado que nos grupos testes de São Bento não havia massas de ovos, 

porém no grupo controle, e nos outros aquários com o restante da coleta, foi evidenciada a 

presença de ovos (Figura 3), o que pode indica que o extrato interferiu na reprodução destes 

animais. 

 
Figura 1 – A. Desova no grupo. B. Desova no armazenamento dos outros caramujos 

provenientes da mesma coleta. 

Figura 2: Mortalidade dos caramujos 

oriundos de São Bento. 

 

Figura 1: Mortalidade dos caramujos 

oriundos de São Luís. 
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Apesar da planta utilizada no estudo se enquadrar em grande parte dos critérios, os resultados 

da atividade moluscicida de Piper arboreum nos caramujos transmissores de 

esquistossomose, oriundos de São Bento e São Luís - MA, demonstraram que o extrato 

hidroalcoólico produzido, na concentração de 100 ppm, é ineficiente como substância 

moluscicida, uma vez que a WHO (1983) preconiza que os moluscicidas naturais devem 

apresentar atividade igual ou acima de 90%. Contudo, no presente trabalho, esperava-se uma 

resposta eficiente em relação a mortalidade dos caramujos, além de diferenças significativas 

nas taxas de mortalidade entre as linhagens oriundas dos dois municípios em questão. Cabe 

ressaltar que as pimentas, generalizando, vêm demonstrando, em outros trabalhos, o seu 

potencial moluscicida, por tanto foi relevante esta análise e mesmo que não seja considerado 

pela OMS como moluscicidas naturais aqueles que exibam atividade acima de 100 ppm, há 

a necessidade de elevar as concentrações para a realização de mais testes para mais 

observações a respeito desta planta e destes caramujos de diferentes localidades. 

 

Palavras-chave: Moluscicida. Biomphalaria sp. Esquistossomose. 
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BIOARQUITETURA: ESTUDO DE ARQUITETURA DE TERRA E 

ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS APLICADAS AO PLANEJAMENTO DE 

COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS. 
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O aumento populacional e a falta de planejamento das regiões brasileiras teve como 

resultado o surgimento de assentamentos urbanos com condições de moradia e infraestrutura 

precárias. Tais assentamentos surgem principalmente a partir da necessidade da população 

de baixa renda a qual improvisa a construção de suas moradias assentadas sobre espaços 

insalubres e carentes de recursos básicos. Entre as moradias existentes no Brasil, muitas não 

recebem serviços como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo ou 

energia elétrica. Dados estimam que, no ano de 2010, a cidade de São Luís apresentava 

domicílios particulares permanentes urbanos com inadequação na infraestrutura urbana 

sendo que uma porcentagem de (31,6%) do total apresentavam carências no esgotamento 

sanitário, (15,3%) no abastecimento de água e (60%) na coleta de lixo. Paralelo à esta 

problemática, percebe-se um crescente processo de industrialização nas regiões brasileiras, 

que utiliza em abundância os recursos naturais e energéticos sendo necessário a utilização 

dos mesmos de acordo com a capacidade de suporte do planeta frente à degradação 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Desse modo, torna-se necessário nessas regiões a busca por padrões de qualidade urbana e 

do meio ambiente, fato que pode ser assegurado por meio dos preceitos da sustentabilidade 

ambiental. Para tanto, como objetivo da presente pesquisa apresenta-se referências de 

assentamentos sustentáveis denominados ecovilas e suas práticas construtivas ambientais 

como alternativas moldáveis à realidade brasileira e ludovicense. Quanto à questão da 

sustentabilidade ambiental, foco da presente pesquisa, as ecovilas são compostas por 

estruturas físicas construídas a partir de tecnologias comprometidas com a capacidade de 

suporte e resiliência de cada ecossistema, através do aproveitamento dos recursos existentes, 

Figura 01: Edificações construídas com 

material provisório e sem saneamento na 

cidade de São Luís. 

Fonte: Leitura Urbana de São Luís, 2014. 

Figura 02: Palafitas insalubres e privadas 

de infraestrutura na cidade de São Luís. 

Fonte: Leitura Urbana de São Luís, 2014. 
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além de visar a reciclagem e respeito à biodiversidade do local. Tais comunidades são 

consideradas assentamentos de escala humana tendo como atividades desenvolvidas todas 

integradas ao mundo natural de maneira não danosa. Assim, faz-se relevante a pesquisa em 

questão, de modo que apresenta as diretrizes para o desenvolvimento e instalação desse tipo 

de comunidade bem como as práticas ambientais adotadas de forma a contribuir para a 

formação e planejamento de assentamentos mais sustentáveis. Como forma de entender de 

que maneira as ecovilas são formadas, discorre-se sobre o seu planejamento o qual envolve 

padrões de projeto e desenho urbano que priorizam a sustentabilidade ambiental. Os seus 

assentamentos são todos baseados em princípios da Permacultura, termo que se refere ao 

design11 baseado em aspectos como arquitetura ecológica, localização de forma a aproveitar 

os recursos existentes no local, sistemas de energias renováveis, reciclagem, preservação do 

solo e da água, entre outros aspectos todos relacionados à soluções de baixo custo, fácil 

execução e com interconexão com a natureza. Assim, o desenvolvimento da pesquisa em 

questão discorre acerca de orientações quanto aos locais adequados para implantações de 

ecovilas, destacando que tal fator relaciona-se com a escala pretendida e a quantidade de 

recursos disponíveis no local. Além da escolha do ambiente para a implantação, descreve-se 

como ocorre o planejamento energético quanto ao posicionamento de plantas, áreas para 

animais e estruturas, elementos estes formadores de zonas e setores característicos de 

ecovilas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Usa-se a palavra "design" por que não existe outra palavra que, sozinha, dê o seu significado. 

Ela corresponde a palavras como planejamento, desenho e projeto (FERREIRA, 1999) 

Figura 03: Exemplo de estufa 

localizada na zona 01localizada 

na ecovila Eluwn, Chile.  

Fonte: Silva, 2010. 

 

Figura 04:  Casa na ecovila Viver Simples em 

Itamonte, Minas Gerais. 

Fonte: Ecovila Viver Simples, 2015. 

Figura 05: Grande plantação 

Fonte: Wwoof Brasil 

Figura 06: Animais que não 

precisam de cuidados diários 

Fonte: Site Permacultura 

Pedagógica 
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Além da forma de planejamento e implantação adotada por ecovilas, a pesquisa discorre 

também sobre outras práticas de baixo custo relacionadas com a sustentabilidade ambiental. 

Tais práticas são adotadas para suprir as necessidades dos moradores das comunidades, ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa destacam-se algumas delas como: sistemas de 

captação e tratamento de água, uso de energias renováveis que possam ser produzidas no 

local, uso de sistemas de tratamento de resíduos sólidos ecológicos, alimentação por meio 

de hortas, utilização de animais e plantas como seres capazes de otimizar o trabalho humano. 

A explanação desses exemplos tem como propósito demonstrar a viabilidade e 

potencialidade de tais ferramentas afirmando que é possível amenizar a problemática dos 

assentamentos precários existentes ou adotar soluções de forma a não agredir o meio 

ambiente em regiões mais desenvolvidas tendo como referência o modelo de ecovilas. 
 
 

 

 

Por último discorre-se sobre a aplicação da bioconstrução nas estruturas físicas das ecovilas, 

que refere-se à utilização de recursos naturais extraídos do próprio local funcionando como 

uma opção para eliminar o uso de substâncias tóxicas no processo de construção. Na 

construção das casas, as ecovilas usam frequentemente materiais naturais como fibras 

vegetais, argila, rochas, madeiras, e outras técnicas como superadobe, hiperadobe, fardo de 

palha, a taipa de pilão, todas aplicadas a partir de uma tecnologia própria, funcional e 

ecologicamente correta. As técnicas relacionadas à bioconstrução diminuem 

consideravelmente o impacto ambiental gerado e as estruturas podem ser executadas pelos 

próprios moradores da comunidade gerando integração e solidariedade no local. Além disso, 

as mesmas buscam a adaptação ao meio ambiente local através do aproveitamento das 

formas de relevo, de aspectos climáticos, da paisagem, dos benefícios da terra e da 

vegetação.  

Figura 08: Banheiro Seco 

Compostável do Ecocentro IPEC  

Fonte: Magrini, R.V., 2008. 

Figura 07: Coleta de água da chuva no 

Ecocentro IPEC 

Fonte: Site EcoCentro IPEC (2010) 
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Palavras-chave: Comunidades Sustentáveis, Técnicas Sustentáveis, Ecovila. 
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Figura 09: Exemplo de construção em andamento 

com a técnica de superadobe na ecovila Granja do 

Vale Pintado na Argentina 

Fonte: Eco Centro IPEC, 2010. 

Figura 10: Preparação do COB feita com argila e 

palha de arroz 

Fonte: Site Eco Centro IPEC, 2010. 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1054 

 

SOARES, Gabriel Melo. Permacultura social no sítio Nós na Teia. 2013. 55f. Monografia- 

Unive. 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1056 

 

GESTÃO PÚBLICA AMBIENTAL: INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO DO AMBIENTE COSTEIRO DE SÃO LUÍS. 

 

Orientando: Cristiano Pinheiro Diniz DOMINICI - Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Direito Bacharelado - DDEC/UEMA. 

 

Orientador: Gilson Martins MENDONÇA. 

Prof. Dr. do Departamento de Administração – DEA. 

 

Após a promulgação da Constituição da República de 1988, o Brasil apresenta-se como uma 

sociedade onde a proteção dos direitos fundamentais garantidores de uma vida digna a todos 

os brasileiros, natos ou naturalizados, bem como estrangeiros encabeça a lista de prioridades 

do ordenamento jurídico. Neste aspecto, a Carta Magna apresenta a proteção do meio 

ambiente como indispensável, por ser este essencial à sadia qualidade de vida, e atribuindo 

a todos o seu dever de proteção. Dentre as várias manifestações do meio ambiente, ganha 

destaque a zona costeira, ambiente que se apresenta historicamente como pólo central da 

ocupação humana, o que remete aos tempos da colonização e uma economia baseada na 

exportação portuária de produtos para a Europa, bem como os processos migratórios que se 

desenrolaram em território nacional. Nesta Perspectiva, o presente projeto tem como 

objetivo o estudo dos instrumentos de planejamento e gestão de São Luís do Maranhão, 

apontado as normas bem como os projetos existentes e como estes vêm se desenvolvendo, 

partindo da esfera federal para chegar ao nível municipal. Metodologia: eminentemente 

bibliográfica, com a análise da estrutura legal existente no Brasil que justifique a proteção 

do meio ambiente, bem como a pesquisa em doutrina voltada ao Direito Ambiental a 

definição de termos como bem ambiental e desenvolvimento sustentável. Também foi 

analisada a existência e modo de funcionamento das estruturas relacionadas à gestão costeira 

através de coleta de dados junto a órgãos públicos. A análise do gerenciamento costeiro em 

São Luís foi iniciada a partir de parâmetros nacionais, como a Constituição de 1988 e as 

competências por esta estabelecidas. A proteção da zona costeira, por se tratar de matéria de 

Direito Ambiental, recebe tratamento constitucional por meio do art. 225 da Constituição 

Federal, o qual dispõe, em seu caput que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. Assim, ficou reconhecida uma nova espécie de bem: o bem ambiental. Com 

relação à legislação infraconstitucional, destacam-se a Política Nacional do Meio Ambiente 

e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Quanto a primeira, sua importância está nas 

normas gerais e abstratas que trata sobre o meio ambiente em suas diversas manifestações 

naturais. Logo no seu art. 2°, esta Lei confirma a ideologia Constitucional, reafirmando o 

conceito do Desenvolvimento Sustentável, quanto traça o objetivo da Política, de promover 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico no país. Como parte integrante 

da PNMA, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro é justamente o programa que visa 

providenciar a melhor gestão dos recursos da Zona Costeira, de modo a elevar a qualidade 

de vida nesta região. A importância da Costa se revela pela análise de certos dados, sendo 

uma faixa de 7.367 km, onde vivem cerca de 36,5 milhões de pessoas em aproximadamente 

500 municípios. Nesta área, estão concentradas atividades econômicas que movimentam 

70% do PIB nacional, bem como as principais cidades brasileiras. Pelos motivos expostos, 

torna-se incontestável a criação de ferramentas, aqui na figura do PNGC, que visem gerir 

esta zona, de forma a corrigir, ou amenizar, os prejuízos causados pelos processos históricos. 

Interessante ainda destacar o art. 5° §1° do PNGC, que abre a possibilidade dos Estados e 
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Municípios criarem seus próprios planos locais, através de lei, norma esta que se encontra 

em consonância com a constituição, quando determina a competência concorrente entre os 

entes federativos para legislar sobre meio ambiente, bem como funciona como fomentador 

do poder público local como o principal interessado nas questões ambientais locais bem 

como o reconhece como o melhor habilitado para resolução de crises ecológicas, vez que os 

poderes locais estão mais familiarizados com  as realidades regionais/municipais, e portanto, 

mais aptos a solucioná-las. Outro instrumento de destaque é o Projeto de Gestão Integrada 

da Orla Marítima - ou Projeto Orla - está entre as principais ferramentas usadas pelo poder 

público como forma de implementação de um eficaz gerenciamento da zona costeira 

nacional. Este programa funciona como uma das ferramentas do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro e visa revolucionar a gestão da orla marítima brasileira. Contudo, 

observa-se que tal como ocorre no Município de Armação dos Búzios, o Projeto ainda está 

em fase de implementação em São Luís, a qual se encontra prejudicada por uma gama de 

fatores, destacando-se que no Maranhão como um todo o mesmo ainda encontra-se em fase 

de implementação, vez que sequer conseguiu-se ainda estabelecer a criação da uma 

Comissão Técnica Estadual. O parco sucesso levanta o questionamento a respeito de demais 

ferramentas existentes no município capazes de promover a realização de um eficaz 

gerenciamento costeiro. Observou-se a existência da Política Municipal de Meio Ambiente 

instituída pela Lei municipal nº 4738/06. Guia-se por princípios expressos em seus artigos 

1° e 2°, entre estes o desenvolvimento sustentável, o fomento a pesquisa, o acesso à 

informação e a educação. Em seu art. 4°, são apresentados seus instrumentos, entre estes o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (XIII). Contudo, deve-se lembrar que este 

último sequer foi implantado, não existindo lei local que o discipline. Quanto a participação 

popular ganha destaque a concretização da Agenda 21 no município de São Luís, que foi 

positivada como instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente. A Agenda 21, 

segundo o Ministério do Meio Ambiente é um instrumento de planejamento participativo 

para o desenvolvimento sustentável do país, resultado de uma vasta consulta à população 

brasileira e foi entregue à sociedade em 2002. Aquele órgão ministerial explica ainda a 

implementação da Agenda 21 no nível dos municípios, comentando que este se dará pelo 

planejamento participativo de um determinado território, com a implantação de um fórum, 

composta por governo e sociedade civil. Com o intuito de verificar a concreta aplicação dos 

textos legais e se estes possuem real efetividade para a defesa do meio ambiente, foi realizada 

visita à sede da SEMMAM, onde foram colhidos dados relevantes. Foi confirmada a 

inexistência de um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Conforme relatado, as 

legislações ambientais municipais possuem uma correlação de fácil identificação em relação 

às legislações federais - assim como existe a Política Nacional do Meio Ambiente em nível 

federal, que possui o Sistema Nacional de Meio Ambiente como um de seus instrumentos, 

existe em nível local a Política Municipal de Meio Ambiente, com o Sistema Municipal de 

Meio Ambiente entre seus principais instrumentos - contudo, o mesmo não acontece com 

relação ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, apesar da expressa previsão na lei 

que instituiu o PMMA, como ferramenta deste, do Plano Municipal de Gerenciamento 

Costeiro. Outro ponto preocupante observado está com relação à participação popular nas 

questões ambientais pois o programa Agenda 21 que foi criado objetivando instalar uma 

matriz para a consulta à população sobre problemáticas envolvendo a temática ambiental, 

está inativo desde 2010. 

 

 

Palavras- chave: Bem Ambiental. Zona Costeira. Projeto Orla. 
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MIRIM: UMA ANÁLISE DAS AÇÕES BEM ATENDIDAS PELO MEC E DA 

RELAÇÃO QUE ESTABELECEM AS CONDIÇÕES DO ATENDIMENTO 

ESCOLAR. 

 

Orientanda: Andresa Maria Saraiva PACHECO – Bolsista PIVIC/UEMA. 
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Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 
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Em 24 de abril de 2007 é instituído, pelo Ministério da Educação (MEC), o Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação, pelo decreto 6.094/2007, resultando na política do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo objetivo é o de garantir a melhoria da 

qualidade da educação básica do país que, segundo o Plano, deve ser garantida por meio de 

ações sistêmicas, desenvolvidas em parceria da União com Estados, Distrito Federal e 

municípios. Para dar materialidade às 28 diretrizes do PDE no âmbito dos sistemas públicos 

de ensino, foi criado o Plano de Ações Articuladas (PAR), enquanto instrumento de ação 

para tornar efetivos ações e programas voltados para o atendimento educacional e escolar. 

Implantado em todos os municípios brasileiros, o PAR se configura um conjunto de ações, 

com apoio técnico e financeiro do MEC, visando em sua especificidade o cumprimento das 

metas estabelecidas pelo compromisso todos pela educação. Igualmente, para avaliar a 

efetividade das ações do PAR nas escolas públicas, o MEC instituiu o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que avalia o rendimento escolar dos alunos 

do 5° e 9° anos. Esse índice funciona como um indicador nacional que possibilita o 

monitoramento da qualidade da educação pela população por meio de dados concretos. Este 

estudo apresenta resultados finais do projeto de pesquisa, que estuda a implantação do Plano 

de Ações Articuladas (PAR) do município de Pindaré Mirim - MA, cujo objetivo foi o de 

analisar o PAR elaborado deste município, buscando identificar se as ações apontadas pelos 

gestores da secretaria municipal de educação como as mais bem atendidas pelo MEC, 

mantem uma relação com a melhoria do atendimento escolar. O estudo se apoia em 

documentos oficiais do MEC e da secretaria de educação do Município de Pindaré-Mirim, 

além de autores que dão suporte à compreensão e análise do objeto investigado. Entre os 

autores, podem-se destacar Albuquerque (2012; 2013); Monteiro (2010); Saviani (2007). A 

pesquisa contou com a participação do coordenador do PAR do município, de gestores 

escolares e de professores das escolas atendidas com recursos do PAR, além do secretário 

de educação, bem como da ex-secretária de educação, que conduziu a implantação inicial do 

PAR no município. Neste estudo destacam-se as ações priorizadas pelo município para 

receber os recursos do MEC, que de acordo com o atual secretário de educação, a atenção 

foi concentrada na dimensão Infraestrutura física e recursos pedagógicos, apontada por ele 

como sendo a mais necessitada de investimento. A pesquisa teve acesso ao documento do 

PAR do município de Pindaré Mirim bem como a outros documentos do sistema público 

municipal de ensino, com a intenção de conhecer as ações implantadas no Município. O 

objetivo foi identificar se estas realmente contribuem para melhoria do atendimento 

educacional. A pesquisa teve acesso apenas o PAR reformulado correspondente ao período 

de 2013 a 2015, tendo em vista que a atual equipe de gestão da SEMED não disponibilizou 

o PAR dos anos de 2007 a 2013.  A pesquisa foi desenvolvida na secretaria de educação do 
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município e em escolas beneficiadas com recursos do PAR, onde foram coletados 

documentos do PAR, além de outros documentos oficiais que tratam da política municipal 

para a educação e, por último, o trabalho contou, também, com entrevistas com o secretário 

de educação, com o técnico responsável pelo PAR do município, com gestores escolares e 

com professores de duas escolas pertencentes ao sistema público de ensino de Pindaré-

Mirim. No que se refere às escolas atendidas com recursos do PAR, a pesquisa identificou 

que o município segue o IDEB como referência para atestar a qualidade da educação pública. 

No caso das duas escolas pesquisadas, os quadros abaixo apontam a evolução e/ou a queda 

desse índice, em relação às metas projetadas pelo MEC. 

 

Tabela 1: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), da EM José Manoel da 

Silva da, no 5º Ano do ensino fundamental. 

4ª série/ 5º ano Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
EM JOSE 

MANOEL DA 

SILVA 

2.8 4.1 4.6 4.6 4.5 2.8 3.1 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 

 

 

Tabela 2: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), da EM Roseana Sarney 

no 5ºano do ensino fundamental. 

4ª série/ 5° ano Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 
E M ROSEANA 

SARNEY 
2.3 3.5 3.1 3.3 2.8 2.4 2.8 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.7 

 

 

Tabela 3: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), da EM Roseana Sarney 

no 9ºano do ensino fundamental. 

8ª série/ 9° ano Ideb Observado Metas Projetadas  

Escola 
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

 

E M ROSEANA 

SARNEY 
1.9 3.6 3.4 3.6 2.8 1.9 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 3.5 3.7 

 

 

 

O IDEB da Escola Municipal José Manoel da Silva mostra um avanço significativo se 

comparado com as metas projetadas pelo MEC, o que reflete como as políticas educacionais 

estão sendo desenvolvidas nesta escola. Por outro lado, o IDEB da Escola Municipal 

Roseana Sarney do 5º e 9º anos tiveram um declínio no ano de 2013, o que pode apontar que 

as ações do PAR não são desenvolvidas em ambas as escolas com a mesma efetividade. A 

retração do IDEB na EM Roseana Sarney acusa a pouca efetividade das ações do PAR, e 

sinaliza para fragilidades na organização da gestão e do trabalho pedagógico, uma vez que 

projetam índices muito abaixo das demais escolas do próprio sistema público de ensino de 

Pindaré-Mirim, no que diz respeito ao atendimento educacional. De acordo com os gestores 

entrevistados, das ações priorizadas, foi dado ênfase à infraestrutura das escolas, ao apontar 

a precariedade do atendimento, onde algumas escolas funcionam em residências e em locais 
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não apropriados. Esse apontamento no PAR gerou, segundo o coordenador entrevistado, 

diversas construções de escolas, além de reformas e ampliação de outras já existentes. Do 

total de 55 escolas da rede de ensino do município, a maioria foi contemplada com reformas 

ou ampliação e a criação de uma creche de pró-infância. Todavia, os depoimentos dos 

gestores e professores das escolas pesquisadas informam que as reformas e ampliações 

executadas não foram executadas da maneira mais adequada. Segundo os depoimentos, 

instalações inadequadas e dificuldades para a realização do trabalho docente são apontadas 

como entraves para que a escola se tornasse instituição educativa que pudesse realizar um 

trabalho mais adequado. A observação in loco, por meio das visitas realizadas nas escolas 

atendidas com esta dimensão, permite afirmar que uma boa parte das ações ditas por parte 

dos entrevistados como realizadas pelo PAR, não tinha ainda saído do papel e, as que foram 

contempladas com os recursos do PAR não atendiam às necessidades da comunidade 

escolar, como foi relatado nas falas dos professores entrevistados. Foi possível notar que 

todas as dimensões tinham ações em sua estrutura, pode-se citar que gestão educacional 

segundo as falas dos entrevistados recebiam capacitações para gestores. Na formação de 

professores e profissionais de serviço e apoio escolar, identificou-se a existência desta 

dimensão em toda rede municipal de ensino através de programas de formação continuada e 

foi a mas contemplada de atendimento. Em relação a dimensão pratica pedagógicas e 

avaliação a pesquisa não identificou nenhuma ação realizada pelo SEMED. Todavia, foram 

destacadas ações retiradas do PAR atual.  Em relação às escolas pesquisadas com maior e 

menor IDEB, a pesquisa traz evidências de como as políticas públicas advindas do PAR não 

estão sendo trabalhadas da mesma forma nas duas escolas. Alinha-se a isto problemas de 

ordem organizacional no sistema de gestão e na organização do trabalho pedagógico da 

escola.  

 

Palavras-chave: Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Plano de Ações 

Articuladas (PAR). Qualidade da educação. 
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AFETIVIDADE NA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EAD: UMA 

ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE ALUNOS EM FÓRUNS DE DISCUSSÃO NO AVA. 

 

Orientanda: Michelle Santos SILVA - Bolsista PIVIC/UEMA. 

Graduanda em Pedagogia - CECEN/UEMA  

 

Orientadora: Maria de Fátima Serra RIOS. 

Profa. M.sc. do Departamento de Educação e Filosofia-CECEN/UEMA. 

 

A Educação à Distância (EaD) é uma modalidade educacional na qual a mediação didática 

nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de diversos meios e 

tecnologias, desenvolvendo atividades educativas em lugares e tempos diferentes. A 

evolução tecnológica possibilita ao usuário ter acesso em tempo real e a posteriori a todas 

as informações, facilitando o seu processo de aprendizagem na construção dos múltiplos 

saberes, o que permite, de certa forma, uma universalização e democratização do ensino. O 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) destaca-se como um meio que possibilita a 

interação entre os participantes de um curso na EaD. É com a proposta de construção de 

conhecimento por meio das tecnologias que a EaD pretende formar profissionais, 

possibilitando amplo acesso à educação superior. A relação aluno-professor no AVA é 

diferente da relação aluno-professor no ambiente presencial, uma vez que não há o contato 

físico entre eles no processo de construção dos saberes. Por isso, o professor dessa 

modalidade, denominado tutor, tem um desafio a mais para desenvolver, além das ações  

relacionadas ao crescimento intelectual do aluno, ou seja, ao mesmo tempo em que promove 

e provoca o aprendizado deve incentivar de alguma forma a permanência do aluno até o 

término do curso online. Nessa perspectiva, se configurou o objetivo geral desta pesquisa, 

Configurar a afetividade no processo de avaliação da aprendizagem expressa em fóruns de 

discussão no AVA, com foco nos alunos. Para tanto, a pesquisa documental foi realizada a 

partir da coleta dos dados no AVA, mediante autorização da direção do Curso de Pedagogia, 

a distância de uma Universidade no nordeste brasileiro, durante um tempo aproximado de 

60 dias, considerando o número de tutores a distância (20) e de alunos (325), matriculados 

em uma disciplina realizada no ano de 2012, dando continuidade aos estudos da pesquisa de 

Rios (2013). Foram utilizados como suporte material de informação os documentos que não 

receberam tratamento analítico anterior, no caso, os textos das manifestações de tutores e 

alunos em uma atividade avaliativa no fórum de discussão da disciplina Psicologia do 

Desenvolvimento, a partir do tema estudado “Agressividade na pré-escola”, onde as turmas 

discutiram sobre a importância do papel do professor para o desenvolvimento do aluno; 

sobre sua influência, contribuições e entraves  em sua formação. Foram identificados e 

recuperados do AVA na disciplina em foco, o texto que constituiu o enunciado da questão, 

as respostas dos alunos e os comentários dos tutores, sendo reproduzidas aquelas expressões 

que apresentaram teor significativo para análise, considerando o aspecto afetivo. Para a 

análise dos comentários nos fóruns foi feita uma leitura ampla, identificando elementos que 

expressavam afetividade, sendo classificados e identificados a frequência de ocorrências dos 

termos. Manteve-se o foco da análise das expressões dos alunos, embora a análise sempre 

recorreu ao texto do tutor. Selecionados os comentários, a fim de atingir os significados do 

material qualitativo, prosseguiu-se com os procedimentos para a análise dos dados: pré-

análise, categorização, exploração do material e análise propriamente dita (tratamento dos 

resultados, inferência e interpretação). Procurou-se identificar como acontece a interação 

entre o aluno e o professor no fórum analisado. Pôde-se observar que a provocação feita pelo 

professor, que elabora o enunciado para a realização das perguntas foi feita de forma bem 

objetiva e englobava todas as turmas. Observou-se que, no geral,  existiu cordialidade, 
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seriedade e alguns indicativos de afetividade nas interações. Nos fóruns analisados, 

ocorreram: 444 postagens discentes, distribuídas em 48 turmas, sendo responsáveis pela 

avaliação os 20 tutores, que somaram 294 respostas aos alunos, deixando no geral,  150 

manifestações discentes ficaram sem retorno avaliativo. Percebeu-se que em dezesseis 

turmas  todos os alunos tiveram retorno do tutor às suas manifestações ao menos uma vez; 

em quinze delas quase todos tiveram retorno do tutor; em seis delas mais da metade dos 

alunos receberam retorno do tutor; em oito menos da metade dos alunos receberam retorno; 

e em três delas os alunos não receberam qualquer retorno dos tutores. Todos os alunos 

matriculados na disciplina participaram dos fóruns, embora a participação da maioria tenha 

sido mais efetiva somente com uma publicação, mesmo assim, o fórum promoveu as 

interações com os tutores. Observou-se que o aluno quando não estimulado, acabava 

silenciando e não fazia novos questionamentos após a sua resposta inicial. Quando os alunos 

iniciavam as suas participações nos fóruns 75%  não utilizaram cumprimentos se referindo 

aos colegas e aos tutores, para estabelecer a cordialidade, iniciavam  diretamente 

apresentando seus argumentos ao tema do fórum. De todos os alunos, somente 25% iniciam 

sua participação com uma saudação cordial para a turma. Verificou-se que em poucos casos 

há interação entre os alunos que dialogam e contribuem no comentário do colega. Na 

interação ocorrida entre os alunos, observou-se que há uma manifestação cordata, apenas 

confirmam e concordam com os colegas, não há provocações para nova participação. Esse 

comportamento evidencia que o aluno está preocupado com a avaliação do tutor ao definir 

a nota e consequentemente com sua aprovação na disciplina. Percebe-se que os alunos que 

participam mais de uma vez são aqueles que de alguma forma tem envolvimento extra classe 

com o tema e assim contribuem com depoimentos de situações vivenciadas por eles ou que 

aconteceram com pessoas próximas, ou seja, trazem questões e comentários de sua 

experiência fora do AVA. Esses dados foram coletados pela possibilidade oferecida pela 

plataforma Moodle, mediante os registros das publicações dos alunos, uma vez que quando 

o AVA  é acessado ficam registrados além das falas, o horário da participação, a nota 

referente ao conteúdo postado, e ainda o encadeamento das interações, sendo possível se 

perceber a sequência ocorrida, por exemplo, a pergunta do professor, a resposta do aluno, o 

comentário do tutor, um novo comentário do aluno, outro retorno do tutor, um comentário 

de um colega  e assim por diante. Podendo ser visto o encadeamento tanto na sequência 

crescente como decrescente em relação ao tempo e o movimento de interação como 

ocorreram assicronicamente. Conclui-se que é evidente que o avanço dos recursos 

tecnológicos de informação e comunicação abriu espaço para uma nova modalidade de 

educação e no espaço virtual é desencadeado e avaliado o processo de ensino-aprendizagem, 

para tanto, deve existir um relacionamento afetivo entre os atores que compõem essa nova 

configuração de sala de aula, que vem crescendo gradativamente em nossa sociedade e 

favorecendo a formação de um novo modelo de lecionar e também de aprender.  Ressalta-

se momentos classificados como relevantes na indicação de afetividade quando o aluno 

comenta a resposta do colega, quando  inicia sua participação no fórum com uma saudação 

de cordialidade, interagindo com todos os colegas que participam do mesmo fórum, quando 

o tutor acompanha as atividades dos alunos, quando o tutor indica os equívocos  existentes 

nas argumentações com cuidado, quando o tutor indica os acertos nas avaliações e estimula 

a buscar mais informações que contribuirão na formação dos aluno. O fórum é o momento 

em que os alunos são convocados a participar, apresentando os resultados dos seus estudos 

sobre o tema da aula abordado pelo tutor.  É nesse momento que o aluno contribui com seus 

argumentos ou questionamentos, interagindo com os colegas, tutores, expressando 

afetividade na sua forma de se manifestar.  
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Palavras-chave: Educação a distância. Ambiente Virtual. Afetividade. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA: A PROGRESSÃO 

TEXTUAL, MOTOR DA NARRATIVIDADE. 

 

Orientanda: Aliannie Loiola Freitas ARAUJO – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Mayalu Moreira FELIX. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

 

Com a ascensão da mídia, as HQ, conquistaram um espaço relevante no âmbito social. Elas 

passavam a ser entendidas não como uma leitura exclusiva de crianças, mas, sim, como 

forma de entretenimento e transmissão de saber que podia atingir diversos públicos e faixas 

etárias. Além disso, as HQ, colaboraram para a exposição do cinema internacional, pois a 

partir delas as mais sucedidas foram adaptadas à cinematografia, dentre as quais: Homem-

Aranha, Batman, Super-Homem, X-Man, etc. Diante disso, vale ressaltar que o 

reconhecimento deste gênero textual, partiu de um longo processo de inclusão das histórias 

em quadrinhos, principalmente, em sala de aula. Durante um certo período, os educadores, 

consideravam que esse estilo de texto desviava a atenção do aluno, fazendo com que ele 

mantivesse o aprendizado apenas no livro didático e perdendo assim todo o conteúdo da 

linguagem humana que as HQ apresentam em sua estrutura. Aliado a isso, as HQ, possuem 

riquezas no que tange ao uso dos recursos linguísticos que, vão desde o uso das modalidades 

da língua escrita (discurso direto e indireto) e oral, passando pelas onomatopeias, variações 

linguísticas, abordagens comportamentais, entre outras. Como não há linguagem verbal, é 

necessário o uso de elementos específicos, como os balões, usados para expressarem as falas 

dos personagens e sua intensidade, expressões faciais, gestos, etc. O intuito desde trabalho é 

desenvolver um estudo, nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, de Maurício de 

Sousa, sobre os recursos linguísticos na oralidade, escrita e variação linguística e a 

progressão textual na narrativa, especificamente, averiguar o uso de recursos linguísticos 

presentes nas HQ; reconhecer o gênero textual como ferramenta de estudo em Língua 

Portuguesa; identificar as variantes linguísticas contidas nas falas de Chico Bento, como 

meio de incentivar a busca do conhecimento para a quebra do preconceito linguístico. 

Através da análise das ocorrências do corpus selecionado, constituído por revistas da Turma 

da Mônica, escolhemos algumas partes das HQ que demonstrassem os recursos linguísticos 

como onomatopeias, uso das modalidades da língua escrita (discurso direto e indireto) e oral, 

abordagens comportamentais, o uso de elementos específicos, como os balões, as variantes 

linguísticas do português não-padrão e suas características que trazem uma lógica própria, 

com o intuito de que o leitor reconheça a multiplicidade de variedades em nossa língua. 

Todos esses elementos são usados como forma de complementar e enriquecer a história 

apresentada. Foram selecionadas histórias que contém alguns dos personagens da Turma da 

Mônica, dentre eles: Zé Lelé, Chico Bento e Mônica. A análise foi baseada nos objetivos 

deste trabalho: histórias que investigam as opulências que tange os recursos linguísticos e a 

variação linguística.  
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                      Figura 1                                                                Figura 2 

Na figura 1, a história relata sobre a galinha que tinha o desejo de voar como os passarinhos. 

Chico Bento, e seu primo Zé Lelé, faziam de tudo para que Giserda, a galinha, pudesse 

satisfazer sua vontade. Em um trecho da história podemos observar que há dois elementos 

dos recursos linguísticos: as onomatopeias e os balões. O primeiro, representa o som dos 

animais em determinada situação e o segundo, além de servir de contorno as “falas”, 

expressam ideias, emoções, sentimentos, por meio dos mais diversos tiposde traçados.  

Destaca-se também, que segundo Felix (2012), o balão é um elemento gráfico 

essencialmente dêitico, pois aponta, mostra, indica o autor do discurso verbal contíguo a ele. 

Diante disso, observamos que a constituição dos balões não possui uma estrutura simples, 

arredondada, mas sim uma estrutura em forma de ondas, representando o medo, o susto e o 

nervosismo dos personagens, ajudando assim a construir a narratividade. Na figura 2, contém 

dois elementos dos recursos linguísticos, porém, distintos o grafema e o diacrítico. O 

primeiro, é a menor unidade gráfica que faz parte de um sistema de escrita: uma letra e um 

sinal gráfico são considerados um grafema. E o último, são sinais gráficos destinados a 

modulação das vogais ou a pronúncia de certas palavras. Esses também, são utilizados ao 

lado dos balões tornando a narração mais característica e significativa. Observamos no 

trecho, o grafema, “ E...”, por exemplo,  e vários diacrítico, dentre os quais: “ Avoá ”, “ vô 

“, “ usá “... É utilizado também, no próprio nome de Zé Lelé, ocorrendo à entonação na 

pronúncia. 

                                               
                               Figura 1                                                  Figura 2 
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A história revela que a Mônica, está incomodada com o mosquito que não a deixa descansar 

e dormir. Pode-se identificar a atitude dela por meio da linguagem corporal, ou seja, não-

verbal, e também está presente a linguagem verbal através das onomatopeias, completando 

assim, o sentido da narrativa. Esses também são recursos linguísticos que se consegue retirar 

nos estudos das HQ. Contudo, a ausência das palavras, nos permite decifrar as mensagens a 

partir das imagens e outros sinais. O dos objetivos principais nas HQ é a narração de fatos 

buscando reproduzir uma conversação natural, onde os personagens interagem face a face, 

demonstrando todo seus sentimentos através de palavras e suas expressões corporais. As 

duas modalidades de linguagem encontram-se presente o tempo todo nas HQ, dividindo a 

mesma responsabilidade de transmitir a história, dessa forma, o estudo da oralidade e da 

escrita torna-se, sem dúvida, necessário, isso porque uma complementa a outra não há 

dualidade. Com as histórias em quadrinhos este trabalho traz a intenção de iniciar a quebra 

do preconceito linguístico, pois o conceito de ensino tradicional repetindo a gramática 

normativa contida nos livros didáticos passará a ser reflexivo. Para Bagno (2004, p. 18), é 

preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas para a educação e a 

cultura abandonem esse mito da “unidade” do português no Brasil e passem a reconhecer a 

verdadeira diversidade linguística de nosso país.  Assim, o aluno que fala um português 

diferente não será mais visto como um “analfabeto” ou “deficiente linguístico”; será visto 

apenas como um falante de uma variedade linguística, já que os PCNs abordam a 

importância em se respeitar e aceitar o que é diferente, a diversidade linguística. Portanto, 

uso de HQs em sala de aula promove um estudo de diversos elementos da língua sem dar 

mais valor a essa ou aquela modalidade, porque em todo o momento fica claro o papel de 

cada uma na estruturação das HQs, ou seja, é quase impossível imaginar uma HQ sem o uso 

de elementos fundamentais para transmitir à ideia, a interpretação, a emoção, da história.  

 

Palavras-chave: Recursos linguístico. Quadrinhos. Preconceito. 
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O presente trabalho nasceu da necessidade de ampliar os estudos linguísticos a cerca da 

construção da identidade feminina, especificamente nas Histórias em Quadrinhos (HQs), e 

sua  inserção nas análises como texto multimodal. Esses textos apresentam elementos verbais 

e não verbais que atraem a atenção do público e ocupam atualmente um espaço relevante na 

cena social. Visto que as HQs possuem discursos que são reproduzidos por uma sociedade 

real atrelada a uma determinada época, faz-se necessário também analisar as ideologias 

contidas nelas, principalmente as que se referem ao gênero feminino e suas particularidades. 

Por isso as HQs aqui analisadas são de uma personagem com características típicas de uma 

menina, mas que também apresenta uma personalidade até então peculiar ao gênero 

masculino: Luluzinha. Para realizar este trabalho tomamos como base a fundamentação 

teórica da Análise de Discurso (A.D) que sustentará os argumentos aqui apresentados . No 

âmbito da AD, os discursos podem influenciar no modo de pensar e agir dos indivíduos. Eni 

Orlandi considera em seu livro Análise do Discurso princípios e procedimento (2011,) a 

linguagem como principal instrumento disseminador de valores capaz de formar ideologias 

dadas num determinado momento histórico através dos discursos. A partir desses 

procedimentos teóricos, objetiva-se como Geral: Identificar elementos componentes da 

identidade de gênero (feminina) em discursividade com outras práticas sociais: história, 

cultura, ética; Como objetivos específicos:  a)demostrar como os processos ideológicos são 

construídos nas HQs da Luluzinha; b) destacar as representações linguísticas usadas pelo 

enunciador do texto, para tratar de representações sociais de gênero [feminino]; c) examinar, 

nos elementos textuais verbais e não-verbais do objeto de estudo, índices representativos da 

identidade feminina como estratégia discursiva do enunciador. Neste estudo, a metodologia 

aplicada é através da seleção de material para análise a partir das HQs da Luluzinha 

disponíveis no acervo pessoal e/ou da internet. A pesquisa baseia-se na hipótese de que, por 

se tratar de uma HQ genuinamente criada por uma mulher e a personagem central ser uma 

menina as representações femininas quebram paradigmas e formulam novos conceitos a 

partir dos elementos que compõem as HQs, outra hipótese é que os discursos proferidos 

pelas personagens femininas tratam das suas representações do mundo, (apesar de ser Norte 

Americana) reproduzindo os estereótipos e princípios que determinam a condição de 

pertencer a tal gênero. A análise apresenta resumidamente um breve histórico sobre as HQs 

no mundo e a presença da mulher em cada em determinadas épocas. Durante grande parte 

da história das HQs , as mulheres apareciam apenas como personagens secundárias e /ou 

acessórios que precisavam fazer parte dos quadrinhos para não descontextualiza-los. Mas 

com o passar do tempo e a transformação nos contextos sociais, a figura feminina foi 

ganhando espaço e conquistando o público leitor, embora este público ainda fosse 

majoritariamente masculino.A primeira referência que se tem de personagem- protagonista 

de uma HQ é a Mulher Maravilha que foi criada para representar uma jovem de feminilidade 

forte, independente e corajosa e  desmistificar que as mulheres são inferiores aos homens; 

Contribuindo para inspirar as meninas a terem auto-confiança. Tornou-se um símbolo do 

poder feminino, pois é um novo tipo de super-herói que não triunfa com os punhos ou 
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violência, mas que combate o mal com amor, por isso era necessário ser uma mulher, disse 

Elizabeth Marston. Os temas abordados neste contexto eram: as guerras, a nacionalidade; as 

injustiças sociais entre outros. 

 
Figura 1:Mulher Maravilha,  
Fonte: Wikipedia. 

 

Outra personagem que marcou o mundo dos quadrinhos foi Barbarella, só que neste aspecto, 

esta figura feminina usava o seu corpo para derrotar seus inimigos. A imagem da mulher era 

não mais aquela imaculada e adorada mocinha, mas dona de uma poderosa e terrível arma : 

a sedução. Aparecia com o corpo á mostra, evidenciando suas curvas, ousava nas roupas e 

abusava do erotismo. Mesmo assim, a heroína francesa, foi símbolo da revolução feminista 

por mostrar às mulheres que elas pudiam usar seu corpo como quisessem. No entanto, essas 

eram jovens mulheres, diferente da personagem Luluzinha que ainda está na fase de construir-

se como mulher, entender e compreender a sociedade em que está inserida, pois ainda é 

criança. Assim como Simone Beauvoir descreve em seu livro o segundo sexo, não se nasce 

mulher, torna-se uma. A Luluzinha, criação da norte americana, Marjorie Henderson Buell -

a marge- percebe ao longo de suas experiências de vida, que o seu perfil como mulher ainda 

está em construção, e que a sociedade determina as limitações e o papel exercido por elas.  A 

mulher é colocada como mãe e dona de casa , desde cedo precisa aprender quais as atividades 

domésticas. Isto é possível perceber em algumas histórias ou recortes como este: 

 

 
Figura 2: Revista, nº 43.  
Pixel, 2014 
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Figura 3. 
Fonte: internet. 

 

No primeiro quadrinho não há nenhum elemento verbal, mas nota-se a partir das imagens que 

Luluzinha está varrendo a casa, desempenhando um papel que é recorrente as mulheres, assim 

como na segunda HQ Luluzinha diz à Alvinho que ela cuidará dele, mas ele precisa se 

comportar ,tal como as mães Lulu profere discursos de valores morais e éticos. Eu vou tomar 

conta e você vai ter que se comportar!  O que pode-se concluir é que as HQs são produções 

literárias que abordam temas que fazem parte da realidade social refletidas nas páginas da 

arte sequencial e que por isso as ideologias mostradas nas analises da pesquisas são 

afirmações presentes nos discursos de homens e mulheres. Desse modo foi possível mostrar 

a relação existente entre o sujeito, o discurso e a ideologia, presente nos textos produzidos 

por Marge, tendo em vista a influencia exercida pelo contexto externo no interior das nas 

narrativas criadas por ela. Os discursos operam no sentido de definir papeis historicamente 

consagrados às mulheres, o que pode ser observado a partir de contextos situacionais nos 

quais as crianças encontram-se inseridas: as brincadeiras e brinquedos infantis, etc.  Nota-se 

a busca da autora de discutir os discursos pedagógicos recorrentes a boa formação 

educacional, moral e ética dos leitores. Por isso as HQs tem poder de influenciar e de 

disseminar valores idealizados pela sociedade.  

 

Palavras-chave: História em quadrinhos. Identidade feminina. Ideologia. 
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CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA DA LIGA DE ALUMÍNIO A7075, PARA A 

APLICAÇÃO EM CHASSI EM UM PROTÓTIPO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

 

Orientanda: Largyla Myleny Torres MENDES – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Graduando em Engenharia Mecânica, CCT/UEMA. 

 

Orientador: Adilto Cunha PEREIRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Mecânica, CCT/UEMA. 

 

A engenharia impõe normas e critérios para serem seguidos nas tomadas de decisões, essas 

normas e critérios atravessam todas as fases de projeto ou procedimentos dentro do campo 

de atuação. No caso do seguinte projeto buscou todas as regulamentações vigentes para a 

realização da escolha do material a ser utilizado. Tendo o alumino A7075 como escolha, 

pois tem como característica a leveza em função da resistência, logo precisa-se determinar 

se o material atende as necessidades imposta pelo projeto, através de ensaios de tração e 

impacto. Onde será possível determinar algumas propriedades do A7075 nas condições 

próximas a que será utilizado. Portanto o estudo realizado até o momento vem garantido a 

utilização do material previamente escolhido, porém a garantia de sua utilização dependerá 

dos resultados obtidos através de todos ensaios que serão realizados e depois analisados de 

maneira criteriosa para então haver a liberação para a fabricação do protótipo utilizado o 

alumínio A7075. Levando em conta as necessidades do projeto, que se caracteriza pela 

utilização de um material leve e resistente, para ser um elemento estrutural de um protótipo 

veicular que participará de uma competição que o objetivo é a eficiência energética. Logo 

todos os componentes do protótipo serão estudados de maneira detalhada no que diz respeito 

ao impacto na relação de consumo, é por isso que chassi é objeto de estudo deste trabalho 

no que diz respeito a escolha do material que será utilizado na sua construção. O alumínio 

A7075 foi o escolhido para a analise mecânica do estudo, pois é um material leve e resistente 

utilizado em peças estruturais de aeronaves e outras aplicações submetidas a tensões 

elevadas. 

 

Tabela 1: Composição química do alumínio A7075 e os dados utilizados pela indústria. 

Número Número 

UNS 

Composição 

(%p) 

Condição 

(especificação 

do revenido) 

Limite de 

resistência a 

tração [MPA (ksi)] 

Limite de 

escoamento 

[MPA (ksi)] 

Ductilidade 

[%AL em 

50mm (2in)] 

 

7075 

 

A97075 

5,6 Zn, 
2,5 Mg, 
1,6 Cu, 
0,23 cr 

Tratada 

termicamente 

(T6) 

  

570 

(83) 

 

505 

(73) 

 

11 

 

Para a fabricação dos corpos de provas é preciso conhecer as normas que estabelecem as 

dimensões     aceitáveis para o    material a ser ensaiado.    Foi     utilizado    ASTM  A356 

para    o    ensaio    de     tração     e  ASTM E23     para    o    ensaio    de       impacto.  

A partir da seleção do corpo de prova foi possível realizar o dimensionamento. Desenvolveu- 

se um esquemático  com todas as dimensões requeridas para ocorrer a atividade. Na figura 

01 pode ser observado as dimensões do corpo de tração e na figura x o de impacto.  

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1076 

 

 

Figura 01: Dimensões escolhidas para os corpos de prova de tração. 

 

 

 

Figura 2: Dimensões escolhidas para os corpos de prova de impacto. 

 

Valores encontrados com a realização dos ensaios: 

 

 

Tabela 2: Resultados do ensaio de impacto. 

 

Corpo de 

prova  

Energia 

absorvida (Nm) 

1 22 

2 24 

3 16 

4 23 

5 23 

6 22 

 

 

Palavras-chave: Ensaio, tração, impacto.  
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO VIBRACIONAL PARA 

A UTILIZAÇÃO EM UM SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA 

MAGNÉTICA EM ENERGIA ELÉTRICA. 

 

Orientando: Rodrigo Rafael Pinheiro PEREIRA - Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica- CCT/UEMA. 

 

Orientador: Flávio Nunes PEREIRA. 

Prof. Msc. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA. 

 

A energia é um dos grandes problemas da humanidade atualmente. Muitos trabalhos estão 

relacionados a desenvolvimento de novos métodos de economia de energia. Uma das formas 

que máquinas, entre outros equipamentos tem de dissipar energia com o meio é por meio de 

vibração. Esta pesquisa visa reaproveitar essa energia dissipada. Desenvolvendo e 

projetando um protótipo que gere vibração de forma a posteriormente transformar esta 

vibração em energia elétrica, por meio de indução magnética. Projeto e desenvolvimento de 

um protótipo vibracional por meio de uma impressora 3D para gerar vibração, sendo 

aplicado posteriormente em um sistema para transformação desta vibração em energia 

elétrica.A metodologia abordada nesta presente pesquisa pretende-se alcançar 

conhecimentos básicos no desenvolvimento de projetos e em vibrações, em indução 

magnética. Neste caso, para melhor sistematização e absorção do conhecimento o trabalho 

tem sido executado por etapas. Devido à necessidade de conhecimento técnico e cientifico 

do assunto inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, posteriormente definição 

dos parâmetros, construção dos protótipos e testes. Após levantamento teórico necessário e 

a viabilidade do projeto virtual e de uma bobina, pode-se fabricar e montar o protótipo de 

teste. Algumas peças foram feitas na impressora 3D do laboratório de produtos do 

CCT/UEMA, assim ficou pratico, rápido e fácil a construção da bancada. Para aumentar a 

intensidade das oscilações foi utilizado um pequeno parafuso para desbalancear as massas 

do motor, e feito testes antes e após o desbalanceamento do motor. Após os dados gerados e 

transferidos para o computador por meio dos programas Microsoft Excel e MATLAB pode 

se fazer o tratamento dos valores e transformamos em gráficos, a figura 06 apresenta os 

dados na direção Z ( oscilação vertical) mostrando as interações do movimento ao longo do  

tempo, isso antes de adicionarmos o parafuso para desbalancear o motor.   
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Figura 1: A- Placa hardware ARDUINO UNO utilizado no experimento; B- Bancada de 

testes já com o acelerômetro e o parafuso em uma das pás do motor. 

A placa ARDUINO UNO assim como o acelerômetro MMA7361 (sensor que medi forças e 

oscilações de movimento em três eixos) na figura 1, foi utilizado para coletar as oscilações 

de movimento e transformá-la em dados que pudesse ser utilizados para gerar gráficos, 

Figura 2. 

Figura 2: Gráficos Gerados com os dados enviados pelo acelerometro; A- Oscilação 

vertical, antes do desbalanceamento; B- Oscilação vertical, após o desbalanceamento do 

moto. 

 

Como foi possível perceber todos os objetivos deste projeto foram alcançados de forma 

satisfatória. De maneira geral as atividades desenvolvidas foram: Estudo bibliográficos em 

softwares e vibrações, procedimento e determinação de parâmetros iniciais de projeto; 

modelagem dos componentes do protótipo e montagem da modelagem do protótipo para 

possibilitar a construção do mesmo, isso no que se refere a mesa para aplicação do motor 

que gera a vibração necessária; do suporte onde a mesa será acoplada, assim como as 

bobinas, imãs, sensores e outros equipamentos.Além de todas estas etapas foi perceptível 

que o apoio da modelagem foi essencial, principalmente quando o modelo encontrado sofreu 

um problema, que foi solucionado pela modelagem e por fabricação do dispositivo por 

impressora 3D. Após a acoplagem do sensor acelerômetro e da placa Arduino, foi feito vários 

testes para descobrir qual era a oscilação que mais conseguia produzir tensão na bobina, 
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assim com um parafuso em uma pá desbalanceado o motor foi possível verificar que aquele 

nível de vibração produziu 90mV, este valor pode parecer pouco, mas há proposta de 

trabalho futuros e melhorar a bancada, para minimizar as perdas de energia e produzir mais 

corrente elétrica, para que está possa ser armazenada em baterias.  

 

Palavras-chave: Vibração, Energia Alternativa, Prototipagem. 
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ANÁLISE ATUAL DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICÍPIO DE 

IMPERATRIZ, MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientanda: Camila Pamela Sousa Gomes COSTA – Voluntária. 

Graduanda em Medicina Veterinária, CESI/UEMA. 

 

Orientadora: Geovania Maria da Silva BRAGA.  

Prof.ª Dr.ª Curso de Medicina Veterinária, CESI/UEMA.  

 

Colaboradores: Marcos Vinicios Silva Lago LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA; Samya 

Mirele Jorge FAUSTINO – Bolsista PIBIC/CNPq – Graduandos do Curso de Medicina 

Veterinária, CESI/UEMA; Samua Xavier TORRES; Talita Machado de SOUSA - 

Graduadas em Ciências Biológicas, CESI/UEMA; Bergson Braga CHAGAS – Graduado em 

Medicina Veterinária, CESI/UEMA. 

 

As Leishmanioses são enfermidades de caráter infeccioso de extensa ocorrência no âmbito 

mundial, transmitida no Brasil por insetos do gênero Lutzomyia, que possuem o influente 

etiológico da doença, protozoários do gênero Leishmania. Constituem um grupo de 

enfermidades causadas por diferentes espécies de protozoários tripanosomatídeos, com 

distribuição mundial, estando unicamente ausente na Antártida (GÁLLEGO, 2004). A 

Leishmaniose Visceral é a forma mais grave, pois, quando não tratada adequadamente 

determina elevados índices de letalidade encontra-se amplamente distribuída no mundo, 

principalmente nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, Oriente Médio, África e 

Américas. Sendo o Brasil o país americano que apresenta o maior número de casos, e o 

Nordeste o detentor da maior incidência com mais de 97% dos casos notificados (MELO, 

2004). A presença da doença em cães em seu maior número de casos tem sido observada no 

Nordeste, região que registra os maiores índices de incidência desde a década de 90 

(CAMARGO-NEVES, 2006). Ate o presente momento, duas espécies estão inventariadas 

com a transmissão da doença, a Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi, ficando a primeira 

espécie considerada a principal categoria transmissora e recentemente, a segunda foi 

incriminada como vetor no Estado do Mato Grosso do Sul (FRANÇA-SILVA et al., 2005). 

O tratamento da LV é realizado com derivados antimoniais pentavalente como droga de 

primeira escolha. Elas desencadeiam graves efeitos colaterais, restrições de uso e estudos já 

demonstraram existir cepas resistentes (BORGES et al., 2014). Em relação a prevalência é 

cada vez maior o índice, Almeida et al. (2010) em Cuiabá encontrou 37,3% de incidência e 

Cortada et al. (2004) em Mato Grosso registraram 75,3%, Albuquerque (2005) constatou 

anticorpos circulantes em 88,23% com suspeita clínica em Recife (PE), e Braga (2005) no 

município de Imperatriz (MA) registrou 46,66%.  A efetivação de uma investigação 

epidemiológica, no período de 2012 a 2014 foi para constatar a evolução ou não do número 

de casos humanos de LV registrados, no município de Imperatriz, Maranhão, junto aos 

relatórios gerados pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) da Secretaria 

Municipal de Saúde. Conferiu-se ao ano de 2012 o maior número de casos, correspondendo 

a 40,4%, e em 2013 apresentou-se um pequeno decréscimo da doença registrando-se 35,7%. 

No ano de 2014, a redução do número de casos da enfermidade persistiu registrando 23,8% 

de ocorrências da LV. No estudo da faixa etária, a mais acometida foi a de um a quatro anos, 

anotando-se 30,9%, e em relação ao gênero, o sexo masculino obteve maior prevalência, 

com 57,1% dos casos. Em um esboço da ocupação profissional, o que registrou o maior 

número de casos foi a de estudante, representando 35,2%. O tipo de entrada na sua grande 

maioria foi o de caso novo, registrada em 95,2%. Os problemas quanto à administração e a 

duração do tratamento, em associação com os efeitos colaterais, têm estimulado 
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pesquisadores de diferentes países a averiguar novas formas farmacêuticas para a 

terapêutica. Quanto à classificação final da enfermidade, 92,8% foi caso confirmado e o 

critério comumente empregado foi o laboratorial, em 66,6% das ocorrências. 

 

 
Fonte: BRAGA, 2014. 

Figura 1 – Presença da forma amastigota de Leishsmania sp. em lâmina fosca de esfregaço 

de aspirado medular canino do município de Imperatriz, Maranhão, 2014. 

 

 
Fonte: BRAGA, 2014. 

Figura 2 – Forma promastigota de Leishsmania sp. em exame de RIFI de soro canino do 

município de Imperatriz, Maranhão, 2014. 

 

No desenvolvimento da referida enfermidade, a possível cura foi a mais frequente, tendo 

ocorrido em 80,9% dos casos. Na detecção da classificação epidemiológica, dos anos de 

2012 a 2014 aferiu-se que, 81% dos casos foram autóctones, e cerca de 12% dos mesmos, 

possivelmente foram importados. Este esboço permite evidenciar que houve uma possível 

redução dos casos de LV, no município de Imperatriz (MA), mas a mesma continua 

acometendo crianças, indivíduos do sexo masculino e estudantes, causando um retrocesso 

no controle no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil. 

 

Palavras-chave: Protozoários; Diagnóstico; Incidência; Evolução. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBUQUERQUE, A. R. Aspectos epidemiológicos, clínicos e de diagnóstico em cães 

(Canis familiares) (Linnaeus, 1758) naturalmente infectados por Leishmania (Leishmania) 

chagasi (Cunha & Chagas, 1937), 2006. Dissertação (Mestrado em Ciência Veterinária). 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 2006. 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1085 

 

ALMEIDA, A. B. P. F. et al. Prevalência e epidemiologia da leishmaniose visceral em cães 

e humanos, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Ciência Rural, v. 40, n. 7, p. 1610-

1615, 2010. 

 

BORGES, L. F. N. M. et al. Prevalência e distribuição especial da leishmaniose visceral em 

cães do município de Juatuba, Minas Gerais, Brasil. Ciência Rural. Santa Maria, v. 44, n. 

2, p. 352-357, 2014. 

 

BRAGA, G. M. S. et al. Frequência de anticorpos anti-Leishmania em cães do município de 

Imperatriz, região Sudoeste do Maranhão, Brasil. In: SIMPÓSIO DE PÓS - GRADUAÇÃO, 

4., JORNADA DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO, 5., 2005, Recife. Anais... Recife: 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2005. 

 

CAMARGO-NEVES, V. L. F. Leishmaniose Visceral Americana: doença emergente no 

estado de São Paulo. 2005. Disponível em: <http://www.comciencia.br>. Acesso em: 17 de 

maio 2010. 

 

CORTADA, V.M.C.L. et al. Canine visceral leishmaniasis in Anastácio, Mato Grosso do 

Sul State, Brazil.  

Veterinary Research Communications, v.28, n.5, p.365-374, 2004. 

 

FRANÇA-SILVA, J. C. et al., Importance of Lutzomyia longipalpis in the dynamics of 

transmission of canine visceral leishmaniasis in the endemic area of Porteirinha 

Municipality, Minas Gerais, Brazil. Veterinary Parasitology, Amsterdam, v. 131, p. 213-

220, 2005. 

 

GÁLLEGO, M. Zoonosis emergentes por patógenos parasitos: lãs leishmaniosis. Revista 

Science Technique Office Int Epizootia, v. 23, n. 2, p. 661-676, 2004. 

 

IKEDA, F. A. et al. Perfil hematológico de cães naturalmente infectados por Leishmania 

chagasi no município de Araçatuba – SP: Um estudo retrospectivo de 191 casos. Revista 

Clínica Veterinária, São Paulo, ano 8, n. 47, p. 42-8, 2003. 

 

MELO, M. N., Leishmaniose Visceral no Brasil: desafios e perspectivas. Revista Brasileira 

de Parasitologia Veterinária, São Paulo, v. 13, p. 41-45, 2004. 
  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1086 
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O peixe é um alimento de alto valor nutritivo pelo seu elevado conteúdo de proteínas, 

vitaminas, ácidos graxos essenciais e sais minerais, sendo de suma importância para a dieta 

da população (PINTO, 2011). Apesar de seu alto valor nutritivo, se constitui em um dos mais 

perecíveis produtos de origem animal. Algumas caracteristicas organolépticas do peixe 

devem ser levadas em consideração ao analisar a qualidade desse produto, pois quando se 

encontram em um bom estado de conservação apresentam-se brilhante, tonalidade viva e 

coberta com um muco transparente, carne firme elástica dificilmente separaveis dos ossos, 

as guelrras de cor vermelha e brilhantes não tem mucosidade visível, os olhos são 

transparentes brilhantes, o odor deve ser facilmente perceptível (CARVALHO, 2010). Essas 

são algumas das características organolépticas que precisam ser levadas em consideração no 

processo de comercialização do produto. Objetivou-se com esse trabalho verificar como é 

realizado o processo de comercialização de peixes no município de Itapecuru Mirim e a 

qualidade desse produto. A pesquisa foi realizada em feiras livres e peixarias do município. 

As visitas aconteceram no período de setembro a outubro do ano de 2015. Realizou-se a 

aplicação de questionários com perguntas abertas e fechadas com feirantes, comerciantes e 

consumidores de peixes do município. Realizou-se também análise visual do ambiente 

utilizando um roteiro de inspeção (check–list) da condição sanitária da feira, das condições 

de acondicionamento, estado de conservação e apresentação do pescado. O check-list foi 

elaborado de acordo com as Boas Práticas presente na Resolução-RDC nº216/04 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). As opções de respostas para o preenchimento 

do check-list foram: “Conforme” (C) - quando a barraca atendeu ao item observado e “Não 

Conforme” (NC) - quando o mesmo apresentou Não-conformidade. Verificou-se que o peixe 

comercializado é oriundo de outros municípios, são comercializados eviscerados e 

descamados ou sem eviscerar e nãos descamados, os mesmos são vendidos no peso como é 

o costume da região. Foram entrevistados 50 consumidores quanto ao local de compra de 

peixe. 3(6%) responderam que compram peixes em supermercados, 33(66%) compram em 

feira-livre, 3(6%) em mercado e 11(22%) em peixaria (Figura 1). Quanto ao hábito de 

observar o estado de conservação do peixe no momento da compra 41(82)% responderam 

que sim, 9(18%) responderam não observar (Figura 2). Foi possível observar a 

comercialização sendo realizada em estruturas precárias, o local onde o peixe é eviscerado 

não tem nenhuma higiene, é feita em cima de pedaço de isopor e papelão (Figura 3).  
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Figura 1 - Onde você costuma comprar peixe? 

 

 
Figura 2 - Quando você compra peixe, você observa se os mesmos estão frescos, guelras 

vermelhas, olhos brilhantes escamas lisas e brilhantes? 

 

Resultados semelhantes foram encontrados por Pinto et al. (2012) quanto ao 

acondicionamento e estado de conservação do pescado em pesquisa intitulada Avaliação das 

condições higiênico-sanitárias das bancas de comercialização de peixe no mercado do peixe 

na cidade de Teresina-PI. Na avaliação visual foi possível observar algumas características 

sensoriais comprometidas. Em pesquisa realizada a cerca das condições higiênico-sanitária 

de pescado comercializado em feiras do município de Itapecuru Mirim o local de 

comercialização de peixe apresentou graves problemas higiênico-sanitários, e 

comprometimento da qualidade do produto, e evidenciou a preocupação dos autores quanto 

à possibilidade de danos à saúde do consumidor (ARAUJO et al., 2014). Quanto ao 

acondicionamento podemos verificar as condições precárias de armazenamento do peixe 

(Figura 4). Portanto, a comercialização de peixes no município de Itapecuru Mirim 

apresentou problemas quanto à higiene e armazenamento do peixe, principalmente em feiras 

livres onde a procura por esse produto é maior, sendo necessárias informações aos 

consumidores e feirantes a cerca da necessidade de adoção de boas praticas de manipulação 

e acondicionamento adequado para agregação de valor ao produto e segurança do 

consumidor. Evidenciando a necessidade de adoção de medidas que visem melhorar a 

comercialização desse produto, como orientações, e capacitações para comerciantes e 

manipuladores. 

 

66%

6%
22%

Sim

Não

6% 
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Figura 3 – Local de manipulação e comercialização do peixe em feiras livres. 

 

    
Figura 4 – Armazenamento de peixe em feiras livres. 

 

Palavras-chave: Peixe, Comercialização, Higiene. 
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A produção e comercialização na pecuária leiteira fundamentam-se em uma importante 

atividade para o setor agropecuário brasileiro, participando na formação da renda de um 

número expressivo de produtores assim como pela absorção de mão-de-obra rural, seja ela 

contratada ou familiar; o leite está entre os cinco primeiros produtos mais importantes pelo 

seu elevado valor de produção e por desempenhar importante papel no suprimento de 

alimento (VILELA, 2001). O estudo das cadeias de produção e comercialização está 

relacionado à organização do sistema produtivo e às articulações de compra e venda entre 

os elementos que o compõe. Esse conceito, predominantemente utilizado no estudo das 

atividades Agroindustriais, possibilita uma ampla visualização do processo produtivo; O 

leite é entre os lácteos o produto mais consumido, representando 88% do consumo total.  

Independentemente da renda, a média nacional de consumo per capita de laticínios, foi de 

43,7 kg em 2012 (ZOCCAL, 2013). Este estudo objetivou realizar uma analise do mercado 

de lácteos no município de Itapecuru Mirim- MA. Realizou-se um estudo analítico-

descritivo das características de produção, comercialização e dos consumidores de produtos 

lácteos no município de Itapecuru Mirim- MA. Aplicou-se um questionário onde as 

perguntas foram realizadas de forma clara e objetiva, utilizando-se um vocabulário adequado 

à situação no laticínio do município e quanto aos consumidores em pontos comerciais, 

residência e ruas. Verificou-se, nas informações coletadas, que o município conta com 

somente um laticínio e que, no entanto, esse laticínio não fornece seus produtos para a 

população do município, pois segundo seus gestores, os produtos ali produzidos são 

escoados para a capital do estado, São Luís- MA, a venda dos produtos em Itapecuru Mirim 

é feita de forma esporádica; quando indagados sobre o porquê da não distribuição na cidade 

e a variação de sua linha de produção, eles responderam que devido à matéria prima vir de 

outras localidades encarece mais o produto final e a falta de tecnologia e mão de obra 

qualificada dificulta a diversificação da produção. O município é abastecido com esses 

produtos demandados de outros estados e se tratando do leite fluido especificamente, são os 

pequenos produtores do município que fornecem de forma informal para as padarias, 

mercado livre e outros pontos de vendas. Quantos aos consumidores, a maior parte não faz 

ideia de onde vêm os lácteos que consomem e 6% que responderam sim, eles acham que 

esses produtos vêm do laticínio local e os 9% deduziram que vem de pequenos produtores 

como de fato é (Figura 1). E ainda sim a maioria se mostrou confiante em relação à 

qualidade, como mostra a (Figura 2). 
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Figura 1- Você sabe a procedência do leite e derivados que consome? 

 

Figura 2- Você confia na qualidade do leite ou derivados vendidos nos pontos comerciais? 

 

Alguns autores argumentam que a confiança é um determinante importante no julgamento 

de riscos e benefícios na ausência de conhecimento (SIEGRIST, 2000); (SIEGRIST, 

STAMPFLI e KASTENHOLTZ, 2008). Tal afirmação se comprova no decorrer da pesquisa, 

onde os consumidores não se interessam e não procuram saber as procedências dos produtos 

restando-os apenas a confiança de que estão adquirindo um bom produto. Esses resultados 

se reforçam com o fato dos consumidores, independente de seu grau de escolaridade, não 

buscarem essas informações e os selos de inspeção dos produtos por eles consumidos, tais 

como o Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M), o Sistema de Inspeção Federal (S.I.F) e o 

Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E). A informação torna-se, então, um recurso fundamental. 

O controle de qualidade dos alimentos se refere a toda e qualquer ação que visa melhorar as 

boas práticas nos procedimentos de higiene e manipulação de alimentos para que o alimento 

fique livre de qualquer contaminação e seja um “Alimento Seguro”, que não cause perigo à 

saúde de quem consumir (FERNANDES, 2013). Conhecer e procurar esses selos de 

qualidade no ato da compra e do consumo é uma forma de manter esse controle de qualidade. 

85%
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Figura 3- Você conhece os selos de qualidade dos produtos industrializados, no caso os 

lácteos? 

 

Apesar da produção e comercialização na pecuária leiteira ser uma importante atividade para 

o setor agropecuário e uma atividade que poderia desenvolver mais o município de Itapecuru 

Mirim- MA, participando na formação da renda de um número expressivo de produtores 

assim como pela absorção de mão-de-obra, gerando muitos empregos para as famílias 

itapecuruense, essa atividade ainda é fraca no município, pois só dispõem de um laticínio e 

ainda assim seus produtos não são comercializados na cidade. Além disso, os possíveis 

consumidores dos lácteos que são produzidos no município não fazem ideia dessa situação, 

consomem os produtos de fora e alguns de produtores não informais e desconhecem os 

principais selos de inspeção que lhes garantem a qualidade dos produtos que compram. 

Evidenciado a necessidades de levar informações a esses consumidores e incentivo para a 

produção e consumo de produtos lácteos produzidos no próprio município. 

 

Palavras – chaves: Comercialização, Produtos Lácteos, Produção. 
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O uso de cobertura da superfície é uma das alternativas para o uso sustentável dos solos no 

trópico úmido brasileiro. Dalmago et al. (2009) fizeram uma análise conjuntural do uso da 

irrigação em milho no Brasil, incluindo o plantio direto para aumentar o armazenamento de 

água no solo e reduzir perdas por escoamento de água na superfície. O presente trabalho teve 

como objetivo compreender os efeitos da melhoria das condições físicas do solo dos 

processos fisiológicos e componentes produtivos da cultura do milho. O trabalho foi 

realizado em condições de campo na Universidade Estadual do Maranhão, São Luís-MA, 

região meio-norte brasileiro. O delineamento em blocos ao acaso, com 7 tratamentos e 4 

repetições (Figura 1). Sendo os fatores testados: turno de rega (4 e 8 dias), cobertura do solo 

com Acácia mangium (com e sem o uso de leguminosa) e adubação nitrogenada (com e sem 

aplicação de ureia). Aos 58 DAE foram avaliadas a Assimilação fotossintética de CO2, 

Condutância estomática, Concentração interna de CO2 (Ci) e Transpiração instantânea. As 

leituras ocorreram no período entre 9 e 11 horas da manhã e sob as condições ambientes de 

temperatura e concentração de CO2. A resistência mecânica do solo à penetração (RP) foi 

determinada 4 dias após a irrigação, com 3 determinações de resistência (pontos/parcela), 

utilizando-se o Penetrômetro digital Falker, nas profundidades de 0-5, 6-10, 11-15 e 16-20 

cm. Avaliou-se a produtividade de grãos (Mg.ha-1 ) e a matéria seca de folhas e colmos 

(Mg.ha-1 ). A avaliação da produção de massa seca da parte aérea foi realizada por ocasião 

da coleta das plantas no estádio de maturação fisiológica, em que foram coletadas 5 plantas 

por parcela. Não houve diferença dos tratamentos relativo a resistência nas profundidades 

de 0,0-0,05 m e 0,11-0,15 m (Tabela 1). Os tratamentos 4CN e 4C apresentaram as menores 

pressões máximas (PMAX). A umidade do solo apresentou maiores médias nos tratamentos 

com cobertura, tratamentos 4CN, 4C, 8CN e 8C. Estes resultados indicam que ao uso da 

cobertura reteve mais a umidade nestes tratamentos. Conforme Moura et al. (2009b) cujo o 

trabalho demonstrou que, a aplicação superficial de resíduos diminuiu o número de dias com 

estresse hídrico em todas as camadas do solo, particularmente na camada de 0,0-0,05 m, 

nesta camada do solo nenhum dos tratamentos com resíduos demonstraram estresse por 

água, enquanto dias de estresse hídrico ocorreram no tratamento controle, sem aplicação de 

resíduos. A assimilação fotossintética de CO2 foi maior nos tratamentos com turno de rega 

a cada 4 dias (Tabela 1), resultado semelhante ao obtido na transpiração das folhas do milho 

analisado, o que demonstra a alta eficiência do uso da água da cultura do milho, eficiência 

que resulta da razão entre a taxa de assimilação de CO2 e a taxa de transpiração, e expressa 

o comportamento momentâneo das trocas gasosas na folha. . A condutância estomática da 

folha foi maior nos tratamentos 4CN, 4SN e 4S. De acordo com Beker (1993), a condutância 
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do milho tem relação direta com o nível de disponibilidade de água no solo. Na produtividade 

do milho (Figura 2), a matéria seca de folhas e colmos (MS) foi maior no tratamento 4CN e 

4C. Indubitavelmente, o principal benefício agronômico das aléias no trópico úmido é a 

possibilidade de manter a temperatura e a umidade na superfície do solo através da cobertura 

morta (LAL, 1979), proporcionando à planta maior enraizabilidade e absorção de nutrientes 

(Figura 3). Os teores de nitrogênio acumulado na planta (Tabela 2) no período de floração, 

maturação e grão, foram maiores em todos os tratamentos que receberam nitrogênio mineral. 

Portanto, os parâmetros fisiológicos do milho, como a assimilação fotossintética de CO2, 

condutância estomática, transpiração instantânea e concentração interna de carbono 

responderam positivamente a esta melhora na enraizabilidade do solo, com melhorias 

alcançadas pelo uso de cobertura e maior disponibilidade hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Croqui da área experimental. 

 

Tabela 1- Resistência à penetração do solo ao longo do perfil (MPa), penetração máxima 

PMAX e de umidade do solo (%) 4 dias após a irrigação para os diferentes tratamentos. 

 
 

 

Tabela 2: Assimilação fotossintética de CO2 (μmol m-2s-1), condutância estomática (mol 

m-2s1), transpiração instantânea (mmol m-2s-1), concentração interna de carbono-Ci (ppm) 

e estimativa do teor de clorofila (SPAD) do milho para diferentes tratamentos. 
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Palavras-chave: Zea mays, Física do solo, Trocas gasosas. 
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Figura 2- Matéria Seca (MS) de folhas e colmos e produtividade de grãos (Mg.ha-1).  

Figura 3- Imagem ilustrativa das plantas de milho com cobertura morta. 
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COMPOSTAGEM DOMÉSTICA: UMA ATITUDE SUSTENTÁVEL PARA OS 

MORADORES DE ITAPECURU-MIRIM. 

 

Orientanda: Juliane Thaís Fernandes MENDES – Voluntária. 

Graduanda do Curso de Tecnologia em agronegócio do Centro de Estudos Superiores de 

Itapecuru Mirim – CESITA/UEMA. 

 

Orientadora: Idayanne de Sousa ARAUJO. 

Prof.ª Esp. do Centro de Estudos Superiores de Itapecuru Mirim, CESITA/UEMA. 

 

Colaboradores: Marcelo de Sousa ARAUJO – Prof. Substituto do Centro de Estudos 

Superiores de Itapecuru Mirim, CESITA/UEMA; Luís Carlos Mendes RODRIGUES - Prof. 

Substituto do Centro de Estudos Superiores de Itapecuru Mirim, CESITA/UEMA 

 

Compostagem é a reciclagem da matéria orgânica de origem vegetal e animal (facilmente 

putrescível), como, por exemplo, restos de comida, podas de árvores, folhas, os quais são 

transformados em um produto denominado composto (VALENTE J. P. S. & GROSSI, M. 

G. L. et al.,2001). Com está análise, a Compostagem Doméstica vem a ser um sistema muito 

eficiente para o destino e tratamento dos descartes orgânicos residenciais derivados de 

legumes, frutas e verduras, podas de árvores, os quais ao serem tratados virarão um composto 

orgânico que será utilizado como adubo em canteiros, hortas e jardins. Este trabalho 

objetivou o incentivo a prática da compostagem doméstica de resíduos orgânicos 

domiciliares gerados nas residências localizadas no município de Itapecuru-Mirim- MA, 

com vista na redução desses resíduos, como um elemento de informação e sensibilização 

ambiental. Foram aplicados questionários com questões abertas e fechadas a cerca da 

temática com moradores do município de Itapecuru Mirim no período de setembro a outubro 

de 2015. Participaram da pesquisa 100 moradores do município de Itapecuru Mirim. 

Verificou-se 21% dos entrevistados disseram saber o que é compostagem doméstica. A 

maioria não sabe o que significa esse termo, ou seja, 79% (Figura 1). Essa grande maioria 

diz que se trata de um tema novo, mas o que muitos não sabem é que a compostagem é uma 

técnica milenar, praticada inicialmente pelos chineses há mais de cinco mil anos.  

 

 
Figura 1- Percentual dos entrevistados que sabem o conceito de Compostagem Doméstica. 

 

Quanto à separação de lixo verificou-se que 98% dos entrevistados responderam que não 

fazem a separação do lixo domiciliar. Colocam tudo misturado em sacos plásticos, lixo seco 

e molhado, ou seja, papel, restos de comida, cascas de frutas, vidro e esperam a coleta do 

lixo da semana. Apenas 2% disseram que fazem essa separação, por terem a conscientização 

que se forem colocados todos juntos, acabam de certa forma prejudicando o meio ambiente, 

21%

79%

0% 0%

Sabe o que é Compostagem Doméstica?

SIM

NÃO
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justamente por terem materiais que levam anos para se decompor na natureza como mostra 

a (figura 2). 

 

 
Figura 2 – Percentual de moradores que  realizam coleta seletiva em suas residências. 

 

Segundo Coelho (2001) a coleta seletiva diminui a exploração de recursos naturais, reduz o 

consumo de energia, diminui a poluição do solo, da água e do ar, prolonga a vida útil dos 

aterros sanitários, possibilita a reciclagem de materiais que iriam para o lixo, diminui os 

custos de produção, com o aproveitamento dos recicláveis pelas indústrias, diminui o 

desperdício, diminui os gastos com a limpeza urbana, cria oportunidades de fortalecer 

organizações comunitárias e gera emprego e renda pela comercialização dos recicláveis. 

 

 
Figura 3 – Percentual de moradores que sabem o destino do lixo. 

 

Todos os moradores entrevistados sabem o destino dado ao lixo produzido em suas 

residências (Figura 3). No município há um lixão á céu aberto, onde é depositado todo o 

lixo recolhido semanalmente pelos coletores, sem nenhum tratamento ou separação. Uma 

triste realidade do município é que não existe nenhuma politica de resíduos sólidos vigente 

atualmente, pois como já mencionado o resíduos gerados pelas famílias são jogados nos 

lixões á céu aberto sem nenhum tratamento. Bom seria se o município aderisse a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela lei nº12305, de 2010 e regulamentada pelo 

Decreto nº7404, de 2010. A sua proposta, atualmente deverá ser norteada pelos princípios 

básicos da minimização da geração, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final 

de resíduos, seguindo esta ordem de prioridade. Ela prevê a concessão de incentivos fiscais 

e financeiros às instituições que promovam a reutilização e a reciclagem de resíduos, além 

de dar prioridade ao recebimento de recursos federais aos municípios que aderirem ao 

Programa (BRAGA & DIAS, 2008). No ato da entrevista foi entregue a cada morador, um 

mini manual em que se explicava passo a passo como se fazer compostagem de forma 

simples e prática, no próprio quintal, sem gastar muito. 87% dos entrevistados responderam 

98%

2%0%0%

Faz coleta seletiva em sua residência? (Separação do lixo)

NÃO

SIM

100%

0%0%0%

Sabe o destino dado ao lixo produzido em sua residência?

SIM
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que fariam compostagem em suas residências, seguindo o manual, pois além de ser uma 

atitude sustentável, é uma solução que muitos moradores encontraram para a destinação final 

do lixo orgânico produzido na família que seriam descartados de forma irregular, seguindo 

para o lixão á céu aberto do município, ou mesmo ficar exposto em ruas ou terrenos baldios, 

atraindo insetos causadores de doenças. Já 13% disseram que não adotaria a compostagem 

doméstica, por não ter o conhecimento de como é realizado a preparação da composteira e 

do composto, achar que não é viável em sua propriedade, de acordo, com o espaço e 

utilização, e acreditar que os produtos que utiliza para a adubação de suas hortas não fazem 

mal a saúde. No material entregue no ato da entrevista, se explicava de maneira prática e de 

fácil compreensão os motivos pelos quais se deveria fazer compostagem doméstica, 

conceitos, matérias que possam ser compostado, processos de compostagem e utilização do 

produto final (Figura 4).  

 

 
Figura 4 – Percentual de moradores que fariam a compostagem doméstica. 

 

O trabalho evidenciou a necessidade de levar informações a cerca da temática e os benefícios 

para o município e para o meio ambiente. Podendo a compostagem doméstica ser uma 

alternativa de tratamento e aproveitamento dos resíduos gerados pela população. 

 

Palavras-chave: Compostagem, Resíduos, População. 
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FEIRA DA LUA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BARRA DO CORDA – MA. 
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A agricultura agroecológica é sistemas de produção que evita ou exclui amplamente o uso 

de fertilizantes, praguicidas, reguladores de crescimento e aditivos para a alimentação animal 

compostos sinteticamente. Tanto quanto possível, estes sistemas baseiam-se na prática de 

rotação de culturas, estercos animais, leguminosas, adubação verde, lixo orgânico vindo de 

fora da fazenda, cultivo mecânico, minerais naturais e controle biológico de pragas, para 

manter a estrutura e produtividade do solo, fornecer nutrientes para as plantas e controlar 

insetos, ervas daninhas e outras pragas. Os produtos oriundos desses sistemas por serem 

cultivados sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos são alternativas mais saudáveis 

para o ser humano e também para o meio ambiente. Embora a busca por uma alimentação 

mais saudável venha sendo orientada por conhecimentos científicos relacionados à saúde do 

ser humano e do planeta, seu consumo efetivo, ainda, permanece restrito às parcelas 

populacionais de nível socioeconômico mais elevado. Torna-se, portanto, uma 

responsabilidade social das instituições de pesquisa e poder público levar estes benefícios 

para as populações mais carentes. Um produto agroecologico é muito mais que um produto 

sem agrotóxicos e sem aditivos químicos, é o resultado de um sistema de produção agrícola 

que busca manejar de forma equilibrada o solo e demais recursos naturais (água, plantas, 

animais, insetos, etc.), conservando-os em longo prazo e mantendo a harmonia desses 

elementos entre si e com os seres humanos. O Brasil encontra-se entre os maiores produtores 

de orgânicos do mundo, conforme relatório The World Organic Agriculture, elaborado pelo 

Research Institute of Organic Agriculture (FIBL) e pela International Federation of Organic 

Agriculture Movements (IFOAM). A produção desses alimentos é pouca em comparação a 

daqueles que são feitos com o uso de aditivos químicos. No entanto, esse ramo tem crescido 

muito no Brasil e esse tipo de alimento já é considerado oficialmente como uma categoria 

de produto específico, à parte do convencional, com regulamentos para a sua produção, 

certificação e comercialização. Segundo dados do Censo Agropecuário 2006, o Brasil conta 

com 4,93 milhões de hectares de área destinada ao cultivo de produtos orgânicos. O 

crescimento do interesse popular e o aumento no consumo impulsionaram a produção de 

produtos orgânicos no país. Por conta desta expansão, o Ministério da Agricultura pediu às 

certificadoras dados para criar um banco de produtores no país. Por enquanto, os números 

são desconhecidos até que estas estatísticas sejam avaliadas. Mas segundo o Instituto 

Biodinâmico (IBD), responsável por certificações no país, é possível que o Brasil já tenha 

quase 1 milhão de hectares em produção orgânica. Destes, 95% são produtores de pequeno 

e médio porte, exceto o açúcar, que é fabricado apenas por usinas. Contudo, não basta 

produzir, estes produtos devem ser direcionados ao mercado, gerando assim renda para os 

produtores. Do lado do consumo, os dados mostram que os agroecológicos são alimentos 

cada vez mais procurados por alguns consumidores nos supermercados e feiras, pois, além 

de propiciarem uma saúde mais saudável, são oriundos na sua produção são adotadas 

técnicas que aperfeiçoem o uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e 
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mantenham o respeito à integridade cultural das comunidades rurais (SOUZA FILHO; 

BATALHA, 2015). Mas, com todo o seu diferencial, a maior parte da comercialização de 

produtos agroecológicos ainda está concentrada em alimentos frescos, como frutas e 

vegetais. Tornar-se urgente que novos canais de distribuição e de comercialização 

possibilitaram que os produtos agroecológico alcançassem maior número de consumidores, 

tornando a demanda mais regular. Para isso, várias alternativas têm surgido no Brasil para 

aproximar produtores e consumidores, entre elas encontramos no Maranhão a Feira da Lua 

da Agricultura Familiar da cidade de Barra do Corda, criada no ano de 2013 através de uma 

parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e 

Pesca (SECMAAP) e a Associação dos Agricultores Familiares de Barra do Corda, com 

objetivo principal de proporcionalizar a comercialização de produtos diretos dos produtores 

e de promover a agricultura familiar no município (FEIRA ..., 2015; PREFEITURA, 2015). 

Diante da importância do tema, este trabalho teve como objetivo analisar a quantidade de 

produtos agroecologicos ofertados, assim como, identificar quais são os produtos de maior 

e menor demanda na Feira da Lua da Agricultura Familiar. Para coleta dos dados fez-se uso 

da aplicação de questionários para dez produtores. Os resultados mostraram que apenas um 

produtor/feirante disse usar agroquímicos, mas não sabia informar nada sobre o produto e, 

principalmente, os riscos que ele poderia causar aos consumidores que ali compravam. Por 

outro lado, não foi encontrado nenhum produtor certificado, fator necessário para que seja 

considerado um produto orgânico, assim, podemos considerar que os produtos 

comercializados na feira objeto do estudo são agroecológicos. Quanto à origem dos 

produtores/feirantes, detectou-se que todos eles são da própria cidade de Barra do Corda ou 

dos povoados Brejo e Novo Oriente do próprio município. Quando perguntados sobre os 

produtos comercializados, se verificou que a maioria dos produtos vinham da própria 

produção dos feirantes, mas também existe produtos comprados na Ceasa. Os mais vendidos 

são a farinha de mandioca e a tapioca, mas também existe uma diversificação muito grande 

de produtos, conforme mostra a Figura 1. Este resultado não é nenhuma novidade, pois esta 

diversificação de produtos é uma das características da agricultura familiar.  

 

 
Figura 01 - Produtos vendidos na Feira da Lua da Agricultura Familiar no município de 

Barra do Corda – MA. 2015.  

 

Farinha de mandioca Tapioca 
Puba Cheiro verde 
Pepino  Tomate 
Cebola Maxixe 
Pimentão Banana 
Cenoura Batata 
Tangerina Repolho 
Feijão Fava 
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Em relação às sugestões para melhoria da feira, cerca de 90% dos feirantes responderam que 

se fosse liberada a venda somente a produtores seria melhor, pois tem atravessadores que 

vendem o produto na Feira e revendem o produto mais barato, e acaba prejudicando aquele 

que produz. Outra reclamação é sobre a localização da feira, pois fica longe de outros bairros, 

assim não fica muito viável, pois nem todos tem transporte. Por último, sugerem que a 

Prefeitura fornecesse o transporte para que eles não precisassem pagar passagem do 

deslocamento dos povoados até a Barra do Corda. Apenas um entrevistado disse que a feira 

estava boa e não via problemas. Podemos considerar que os produtos comercializados são 

agroecológicos, pois falta a certificação, mas podemos considerar que são produtos 

orgânicos. Podemos afirmar também que a Feira da Lua da Agricultura Familiar está 

proporcionando oportunidade de comercialização e geração de renda para os agricultores do 

município de Barra do Corda, além de ser um lugar onde consumidores compram mais 

produtos pagando um menor preço e ser um lugar que movimenta a economia local. 

 

Palavras-chave: Comercialização, Geração de renda, Feira Municipal. 
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http://www.barradocorda.ma.gov.br/site/feira-da-lua-agrada-produtores-e-consumidores-de-barra-do-corda/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/site/feira-da-lua-agrada-produtores-e-consumidores-de-barra-do-corda/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/site/feira-da-lua-agrada-produtores-e-consumidores-de-barra-do-corda/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/site/feira-da-lua-agrada-produtores-e-consumidores-de-barra-do-corda/
http://www.barradocorda.ma.gov.br/site/feira-da-lua-agrada-produtores-e-consumidores-de-barra-do-corda/
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BANCO DE SEMENTES DE PLANTAS DANINHAS EM PLANTIO DE 

MELANCIA (Citrullus lanatus [Thunb.] MATSUM. & NAKAI). 

 

Orientanda: Karolina de Sá BARROS - Voluntária.  

Graduanda em Zootecnia, CESGRA/UEMA. 

 

Orientadora: Gislane da Silva LOPES. 

Prof.ª Dr.ª do Curso de Zootecnia CESGRA/UEMA 

 

Colaboradora: Fabrícia da Silva ALMEIDA - Graduanda em Zootecnia, CESGRA/UEMA. 

 

As plantas daninhas, também denominadas plantas emergentes e/ou infestantes, possuem 

como forte característica a alta produção e dispersão de sementes o que contribui para que 

seja persistente no solo e perpetue a sua espécie. Estas se caracterizam por produzir grande 

quantidade de sementes, em ambientes constantemente perturbados (LACERDA, 2003). Um 

dos meios de garantir a persistência e a qualidade das sementes é o banco de sementes. 

Objetivou-se com este trabalho caracterizar o banco de sementes de plantas daninhas em um 

sistema de rotação de cultura antes do plantio de melancia no município de Grajaú-

Maranhão. A coleta de solo para formação do banco de semente foi realizada em uma 

propriedade localizada entre o Povoado Remanso e a Aldeia Ipu, próximo à margem 

esquerda do Rio Mearim localizada a 15 km do município, tendo como coordenadas 

geográficas 5º 48' "S longitude 46º 0' "W. O solo era irrigado por sistema de aspersão, 

caracterizado como arenoso com 17% de argila, com sistema de rotação de cultura: feijão 

(Phaseolus vulgaris L.), capim Brachiaria ruziziensese e por fim, o plantio de melancia 

(Citrullus lanatus). O capim serviu de cobertura vegetal para o plantio direto da cultura de 

melancia, no entanto, as amostras de solo foram coletadas no intervalo de descanso do solo. 

A coleta de amostragem foi realizada em uma área de 3 ha (3.000 m2), retirando-se um total 

de 50 amostras simples da área estudada, para formação de uma amostra composta. A coleta 

foi realizada em caminhamento tipo zigue-zague, realizando a limpeza da serrapilheira no 

local de coleta e, em seguida, coletou-se a amostra em profundidade de 10 cm da superfície. 

As amostras simples foram colocadas em balde plásticas para homogeneização do material 

coletado e formação da amostra composta. Após esta etapa, o solo foi peneirado e dividido 

em 5 (cinco) amostras de 2,2 kg e colocadas em bandejas plásticas, constituindo 5 (cinco) 

repetições da área. As avaliações para identificação e quantificação das espécies de plantas 

daninhas foram realizadas aos 15, 30, 45 e 60 dias, nas quais as plântulas que não foram 

identificadas no momento da avaliação foram posteriormente transferidas para copos 

descartáveis contendo solo. Nos copos as plântulas teriam condições de emitir flores para 

possibilitar a identificação baseando-se em metodologia realizada por Ribeiro et al (2011) 

em São Luis – MA na cultura do quiabo. Do total de plântulas observadas na primeira 

avaliação (15 dias) foi possível identificar as seguintes espécies, conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Espécies de plantas daninhas encontradas na primeira avaliação do banco de 

sementes em plantio de melancia no município de Grajaú-MA (2014).  

 

Observando os dados verificou-se que as espécies mais freqüentes ou presentes na área 

estudada foram: Portulaca oleraceae com 186 indivíduos, seguido do gênero Brachiaria sp.  

com 46 exemplares da espécie. P. oleraceae é uma espécie de planta daninha muito comum 

em solos adubados e Silva et al. (2007) já fizeram relatos desta espécie como grande 

produtora de sementes com cerca de 53 mil sementes por planta e resultados semelhantes 

aos encontrados foram apresentados por Maciel et al. (2008) observando a interferência de 

plantas daninhas no cultivo de melancia e indicando a Beldroega (P. oleraceae) como uma 

das espécies mais encontradas na área. Em um estudo realizado por Cardoso et al. (2012) em 

Rio Verde-GO, a beldroega (P. oleraceae) teve uma frequência relativa de 14% na época 

seca em pastagem. A segunda espécie mais encontrada foi a Brachiaria sp. com número 

semelhante nas repetições. Algumas espécies deste gênero foram utilizadas em anos 

anteriores para ser utilizado como plantio direto, o que justifica o aparecimento ou presença 

destas plantas no banco. Souza (2008) indicou como alternativa ao preparo de solo 

convencional, uma prática que tem sido adotada por alguns produtores de Rondônia que é o 

plantio da melancia sobre cobertura morta. As espécies de A. curassavicae e Sorghum 

arundinaceum foram encontradas em quantidades menores. Durante a contagem de plântulas 

observou-se que algumas plantas morreram, provavelmente pelo ataque de insetos e 

condições ambientais desfavoráveis. 

 

Tabela 2: Espécies de plantas daninhas encontradas na primeira avaliação do banco de 

sementes em plantio de melancia no município de Grajaú-MA (2014). 

 

Percebeu-se que a P. oleraceae e Brachiaria sp. reduziram significativamente em número 

em relação à primeira avaliação, Lucca e Braccini (2011) citaram que geralmente o banco 

de sementes é composto por várias espécies, porém poucas espécies são dominantes, 

compreendendo cerca de 70 a 90% e o segundo grupo compreende de 10 a 20% do banco. 

 

 

 

 

 

Espécie 

Frequência 

Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Rep. 5 

Portulaca oleracea L. 31 50 35 31 39 

Brachiaria sp. 16 3 8 9 10 

Cyperus sp. 4 10 3 7 4 

Asclepias curassavica L. 1 1 1 - - 

Sorghum arundinaceum - 1 2 - - 

Morreram 14 24 14 22 27 

Espécie 
Frequência 

Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Rep. 5 

Portulaca oleraceae L. 1 - - - - 

Brachiaria sp. 5 - 1 1 5 

Cyperus sp. 5 4 2 4 4 

Sorghum arundinaceum  1 1  1 

Não Identificada 2 - 1 - - 
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Tabela 3: Espécies de plantas daninhas encontradas na primeira avaliação do banco de 

sementes em plantio de melancia no município de Grajaú-MA (2014). 

 

Palavras-chave: Biologia, Banco de sementes, Emergência de plantas daninhas. 
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Espécie 
Frequência 

Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Rep. 5 

Portulaca oleraceae L 2 2 2 - 1 

Cyperus sp. 4 2 2 - 1 

Sorghum arundinaceum - - - 2 - 

Mimosa pudica - - 1 - - 

Chamaesyce hirta 1 - - - 1 

Eleusine indica 3 - 2 5 3 

Não Identificada - - 2 - - 
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O desenvolvimento de técnicas que visam a sustentabelidade dos agroecossistemas na região 

do trópico úmido é de fundamental importância, pois os solos desta região apresentam 

limitada faixa de trabalho como baixa capacidade de retenção de cátions, baixo teor de ferro 

livre e carbono orgânico. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência 

nutricional no desempenho da soja sobre um sistema de plantio direto com leguminosas, 

combinadas com aplicação residual de gesso e adubação mineral. O experimento foi 

desenvolvido no Campo Experimental do Núcleo Tecnológico de Engenharia Rural da 

Universidade Estadual do Maranhão, no interior da Ilha de São Luís – MA. A calagem 

consistiu na aplicação superficial de 2 Mg ha-1 de cal hidratada (PRNT = 124%; CaO= 

40,4%; MgO = 22,8%), distribuídas uniformemente em toda área experimental, em janeiro 

de 2011. Em seguida, aplicou-se gesso (PRNT = 6,6%; CaO= 25,4%; MgO = 1,3%) nas 

parcelas predeterminadas, com a distribuição efetuada a lanço. Em fevereiro de 2014, foi 

realizado o plantio da soja de forma manual com espaçamento de 0,5 m entrelinhas e 

densidade de 500.000 sementes ha-1, para se atingir o estande de 24 plantas m-1. A soja 

utilizada no experimento foi a variedade BRS Raimunda, tratada na ocasião do plantio com 

inoculante comercial Turfa Biomax, com estirpes de Bradyrhizobium japonicum. A área 

experimental consistiu de 24 parcelas de 4m x 8m, totalizando 768 m2. Utilizou-se o 

delineamento em blocos casualizados, com quatro repetições e seis tratamentos: 1 = G(12) 

+L+K; 2 = G+K; 3 = G+L+K; 4 = G + L; 5 = L+K; 6 = C. (G = Gesso 6 Mg ha-1 ; G(12) = 

Gesso 12 Mg ha-1 ; Leg = Leguminosas (acácia + gliricídia); KCl = Cloreto de Potássio). A 

adubação química realizada no plantio foi à base de fósforo (superfosfato triplo) e zinco 

(sulfato de zinco), ambos nas proporções de 80 kg ha-1 de P2O5 e 4 kg ha-1 de Zn. Nas 

parcelas predeterminadas para receberem KCl, a adubação realizada no plantio foi à base de 

60 kg ha-1 de K2O. Os tratamentos que receberam leguminosas utilizou-se a gliricídia 

(Gliricídia sepium) e a acácia (Acácia mangium). Os dados obtidos no experimento foram 

submetidos à análise de variância ANOVA pelo programa InfoStat (Dirienzo et al., 2011) e 

as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Duncan ao nível de 5% de 

probabilidade. Na construção do gráfico utilizou-se o programa SIGMAPLOT 11.0 

(SystatSofware inc., 2007). A cobertura do solo com ramos de leguminosas arbóreas 

associadas à aplicação de potássio aumentou a enraizabilidade do sistema radicular da soja 

o que propiciou melhor absorção de água e nutrientes e consequentemente maior peso de 

100 grãos. O efeito residual do gesso, após três anos, não promoveu melhorias para o cultivo 

de soja no trópico úmido. Cada cultura apresenta uma resposta ao emprego do gesso. No 

cultivo da soja, observou-se que não houve alteração na produção com a aplicação de gesso 

(Tabela 1). A ausência de resposta da soja ao uso de gesso em plantio direto tem sido 

atribuído ao fato de o crescimento do sistema radicular da cultura, na ausência de déficit 
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hídrico não ser influenciado pela redução na saturação por Al+3 em camadas do subsolo 

(CAIRES et al., 2001). 

 

Tabela 1. Componentes de produção da soja sob diferentes tratamentos com uso de gesso, 

cobertura do solo e aplicação de potássio: 

Tratamentos 
Mil 

plantas/ha 

Vagens/planta 

(Média) 

Grãos/vagem 

(Média) 

Grãos 

t/ha 

Mil 

grãos/ha 

C 185 46,93 1,86 1,87 10000,96 

L+K 206,04 48,75 2,07 2,23 11103,73 

G+K 212,71 54,68 2 1,98 10353,62 

G+L 207,08 46,35 1,83 2,09 11025,99 

G+L+K 192,29 43,48 1,99 1,95 9887,99 

G(12) +L+K 222,92 44,1 1,96 2,17 10951,64 

CV% 13,14 15,06 9,07 20,98 20,85 

 

 

Médias seguidas pelas mesmas letras na mesma coluna não diferem entre si, pelo teste de 

Duncan (*P<0,05%). (C = Controle; G= Gesso 6 t ha-1; G (12) = Gesso 12 t ha-1; L = 

Leguminosas, Acácia + Gliricídia; K = Cloreto de Potássio). O Peso de 100 grãos da soja 

apresentou valores que variaram entre 18,5 g a 20,4 g (Figura 1). Os tratamentos que 

receberam a combinação de leguminosas e potássio obtiveram maior peso de 100 grãos em 

relação ao tratamento Controle. O que fortalece a importância da adubação verde que 

promoveu melhorias nas condições físico químicas do solo e consequentemente promoveu 

melhor absorção dos nutrientes pelas plantas de soja, provenientes de fontes industriais e dos 

nutrientes disponibilizados pelas leguminosas e demais efeitos destas sobre o solo. Trabalhos 

realizados por Mendonça & Stott (2003) e Moura et al. (2010), demonstram que a liberação 

de nutrientes pelas leguminosas coincide com o período de maior requerimento pelas plantas. 

Esta técnica pode assegurar uma taxa de liberação adequada do N e K e manter a cobertura 

do solo durante todo o ciclo (Moura et al., 2010). A cobertura do solo em sistema de plantio 

direto com leguminosas arbóreas mostrou-se eficiente, pois reduziu a lixiviação de K+, além 

de servir como aporte de nutrientes. O efeito residual do gesso não alterou o rendimento de 

produção da cultura da soja. 
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Figura 1. Peso de 100 grãos da soja sob diferentes tratamentos com uso de com gesso, 

cobertura do solo e aplicação de potássio. Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem 

entre si, pelo teste de Duncan (*P<0,05). (C = Controle; G = Gesso 6 t ha-1; G (12) = Gesso 

12 t ha-1; L = Leguminosas, Acácia + Gliricídia; K = Cloreto de Potássio). 

 

Palavras-chave: trópico úmido, adubação verde, leguminosas arbóreas. 
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A Leishmaniose Tegumentar Americana conhecida também como LTA é uma enfermidade 

determinada por parasitas do gênero Leishmania (Ross,1903). Um protozoário que apresenta 

seu ciclo biológico concretizado em dois hospedeiros, um vertebrado e um invertebrado. Os 

vertebrados incluem grande variedade de mamíferos, inclusive o homem, cujos agentes 

etiológicos são protozoários pertencentes ao gênero Leishmania e os invertebrados são 

insetos da ordem Díptera, família Psychodidade, subfamília Phlebotominae, gênero 

Lutzomya, onde ocorre parte do ciclo biológico do parasito (NEVES, 2005). A LTA foi 

pesquisada no início do século passado e permanece considerada como doença negligenciada 

e é endêmica em diversos países de clima tropical e subtropical (WHO, 2007). Alexandre 

Cerqueira, em 1885 foi o primeiro a identificar a moléstia e a suspeitar do papel dos 

flebótomos como vetores. Moreira, em 1895, identificou a existência do botão endêmico dos 

países quentes, denominando de “Botão de Biskra”. Lindenberg, em 1909, confirmou a 

presença de formas de Leishmania em úlceras cutâneas e nasobucofaríngeas. No Brasil, 

Gaspar Vianna propôs em 1911 a denominação de Leishmania braziliensis para o agente 

específico da LTA (BRASIL, 2007). Em vários países, a LTA constitui problema de Saúde 

Pública e sua importância reside não somente na sua alta incidência e ampla distribuição 

geográfica, mas também na possibilidade de assumir formas que podem determinar lesões 

destrutivas, desfigurantes e também incapacitantes, com grande repercussão no campo 

psicossocial do indivíduo (CARVALHO, 2003). O Brasil permanece dentre os cinco países 

com o maior número de ocorrências de LTA nas Américas, destacando-se as regiões Norte 

e Nordeste. Entre 1985 e 2005, o Ministério da Saúde notificou média anual de 28.568 novos 

casos, com taxas de incidência nos estados, variando entre 3,8 a 22,9 por 100.000 habitantes. 

Sendo uma enfermidade, que se agrava nas áreas dérmicas merece uma devida atenção, por 

atingir uma vasta extensão de endemicidade, assim como também pelo ímpeto das úlceras 

gerarem deformidades incapacitantes, com reflexo também econômico (GONTIJO; 

CARVALHO, 2003). A presente pesquisa foi realizada no município de Imperatriz, estado 

do Maranhão, Brasil com o objetivo de analisar a prevalência e a representação 

epidemiológica da doença no município em estudo. Os dados epidemiológicos dos casos 

notificados de Leishmaniose Tegumentar Americana ocorridos em Imperatriz (MA), no 

período compreendido de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, foram obtidos dados através 

de relatórios gerados pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) da 

Secretaria Municipal de Saúde de Imperatriz (MA). Observou-se que, no ano de 2012 houve 

o registro de 37 dos casos correspondendo a 31,9%, e no ano de 2013 existiu uma diminuição 

da doença registrando 30 casos, que correspondeu a 26,9% e no ano de 2014 houve um 

aumento acentuado de casos da doença, registrando 49 casos que correspondeu a 42,2%.  A 
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faixa etária mais acometida pela doença foi entre 35 a 49 anos, onde se concentrou 33% dos 

casos, o que condiz com Coelho et al., (2012). O sexo com maior prevalência foi o masculino 

em 84,4% dos casos o que corrobora com Nunes et al., (2010) que apresentou um resultado 

de 63% para o mesmo sexo. Os profissionais que mais foram acometidos pela doença foram 

os pacientes declarantes trabalhador agropecuário que em geral foi de 17,2%. O tipo de 

entrada foi em 97,4% dos pacientes de caso novo. À forma clínica da doença predominante 

foi a cutânea 94% dos casos, concordando com Nunes (2010) que encontrou o predomínio 

da forma cutânea de 93,9% em um estudo feito em Alagoas nos anos de 2000 a 2008. A 

droga mais utilizada consistia em Antimonial Pentavalente para o tratamento em 99% dos 

casos. O critério de confirmação mais empregado foi, o clinico e o laboratorial, em 96,6% 

dos casos. Na detecção de classificação epidemiológica de dos anos de 2012 a 2014 

observou-se que 27,5% dos casos foram autóctones, proveniente do lugar de origem e cerca 

de 70% dos casos foram importados de outros lugares. Tratando-se da evolução da 

enfermidade, a cura foi à evolução mais frequente da mesma, tendo ocorrido em 80,1% dos 

casos no período estudado, o que confirma Neves (2005), a cura em muitos casos é eficaz. 

A Leishmaniose Tegumentar é endêmica e acometem principalmente trabalhadores ligados 

ao campo, indivíduos do sexo masculino e moradores de bairros periféricos do município de 

Imperatriz, estado do Maranhão, Brasil. A prevalência acentuada de casos da doença no 

município em estudo o que leva a repensar sobre a doença não apenas como um problema 

de saúde pública, mas também de cunho social. 

 

 
Fonte: ARAUJO, 2014. 

Figura 1 - Visualização de formas amastigotas de Leishmania sp. em macrófago de medula 

de cão na pesquisa direta do parasito, em estiraço de lâmina, 2014. 

 

 
Fonte: ARAUJO, 2014. 

Figura 2 - Forma promastigota de Leishmania sp., com corpo alongado e presença de 

flagelo, 2014. 
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Os esboços epidemiológicos, que a literatura comprova como fatores de risco para a LTA 

estão sempre sendo identificados, para que se torne admissível direcionar as medidas de 

controle para esta doença, junto a comunidade, através de ações profiláticas mais eficazes. 

 

Palavras-chave: Sinais Clínicos; Zoonose; Caninos. 
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LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES NATURALMENTE INFECTADOS NO 

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientanda: Samya Mirele Jorge FAUSTINO – Voluntária. 

Graduanda em Medicina Veterinária, CESI/UEMA. 

  

Orientadora: Geovania Maria da Silva BRAGA. 

Prof.ª Dr.ª Adjunto IV - Curso de Medicina Veterinária, CESI/UEMA.  

 

Colaboradores: - Camila Pamela Sousa Gomes COSTA; Marcos Vinicios Silva Lago 

LIMA – Graduandos em Medicina Veterinária – Bolsistas PIBIC/FAPEMA; Samua Xavier 

TORRES, Talita Machado de SOUSA - Graduadas em Ciências Biológicas, CESI/UEMA; 

Bergson Braga CHAGAS – Graduado em Medicina Veterinária, CESI/UEMA. 

 

A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) é uma enfermidade sistêmica de curso lento e 

crônico, podendo levar o animal a óbito em poucas semanas (FEITOSA et al., 2000). No 

Brasil, a prevalência de LVC varia de 1,9 a 35%, e está atualmente registrada em 19 dos 27 

estados brasileiros com diferentes perfis epidemiológicos (ALVES e BEVILACQUA, 

2004). No Estado do Maranhão, incluído pelo Ministério da Saúde, desde 2004, como área 

prioritária para o controle da LV, a infecção canina foi registrada nos municípios de São José 

de Ribamar (GUIMARÃES et al., 2005) e de Imperatriz (BRAGA et al., 2005) onde a 

prevalência encontrada foi de 23% e de 46,66% respectivamente. No cão a situação é 

sistêmica e crônica podendo levar o animal ao óbito em poucas semanas (ALMEIDA et al., 

2005). A suposição clínica da infecção é facilmente confirmada quando o animal expõe 

vários sinais, mas quando há envolvimento de apenas um sistema ou quando ocorrem lesões 

atípicas ou incomuns, o diagnóstico torna-se bastante difícil (AGUIAR, 2007). Dentre os 

achados de exame físico, merecem destaque a linfoadenomegalia, caquexia, hipertermia, 

esplenomegalia, uveíte e conjuntivite (SALZO, 2008). Nesta pesquisa a finalidade foi relatar 

a prevalência e as características clínicas de cães naturalmente infectados, com diagnóstico 

positivo para LVC no município de Imperatriz, região Sudoeste do Estado do Maranhão, 

Brasil. Atualmente a população canina do município, segundo o Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) é de aproximadamente 20.700 cães. Foram realizados exames clínicos em 

420 cães domiciliados, de ambos os sexos, raças e idades variadas, sororreagentes ao teste 

ELISA, considerando à conveniência não probabilística. O exame físico constou 

principalmente da inspeção da pele e fâneros, além da palpação abdominal e dos gânglios 

linfáticos, onde se observa a existência ou não de sinais sugestivos de Leishmaniose Visceral 

Canina (LVC). Realizou-se análise estatística descritiva por meio de distribuições absolutas 

e relativas, a decisão dos testes estatísticos, nível de significância de 5%. Os resultados 

mostraram que 46,66% (196/420) dos animais estudados foram reagentes ao teste de ELISA. 

Monteiro et al. (2014) obteve a prevalência de 5% da infecção em Montes Claros, Almeida 

et al. (2010) em Cuiabá encontrou 37,3% de prevalência, porém Cortada et al. (2004) em 

Mato Grosso registraram 75,3% e Os resultados do presente estudo ratificam ainda mais as 

pesquisas que já veem ocorrendo sobre o alto índice da ocorrência de Leishmaniose Visceral 

no município de Imperatriz (MA), com um número significante de animais positivos. Diante 

deste fato, é prudente considerar que a Leishmaniose Canina seja uma doença de natureza 

local e que os fatores de risco possam variar de uma região para outra. Em relação aos sinais 

clínicos dos animais estudados se observou 37 a 70% de dois a três sinais clínicos, como 

alopecia e onicogrifose (45%), caquexia e emaciação (42%), apatia (40%), 

ceratoconjuntivite (35%), úlcera cutânea (31%), linfadenopatia, dilatação abdominal e 

diarreia (25%) foram os sinais clínicos mais presentes e o restante dos cães (57%) 
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apresentavam-se assintomáticos no momento do exame clínico. Borges (2014) evidenciou 

em seu estudo que os sinais clínicos mais significativos observados foram à perda de peso, 

alopecia e onicogrifose, sendo o conhecimento das diversas formas de apresentação da 

doença um método complementar ao diagnóstico. Figueiredo et al. (2014) descreveram 

como alterações mais frequentes a onicogrifose e alterações cutâneas em cães no município 

de Colares. A manifestação dos sinais clínicos nos cães examinados demonstra a 

multiplicidade de fatores associados à Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Em áreas 

endêmicas, esta manifestação deve ser necessariamente avaliada clinica e laboratorialmente, 

pois é importante para confirmação do diagnóstico da enfermidade. É extremamente 

necessário rever os métodos de controle da política de saúde do país, do investimento 

financeiro na saúde, da cultura da população e das formas utilizadas para o domínio do vetor 

e dos reservatórios, pois com mais de 50 anos de eliminação canina no Brasil, não houve 

grande avanço no extermínio da doença, sendo provado que os índices da LV aumentaram, 

tanto na população canina como na população humana. 

 

 
Fonte: BRAGA, 2014. 

Figura 1 – Canino submetido à avaliação clínica, no CCZ, como suspeito de Leishmaniose 

Visceral, no município de Imperatriz, Maranhão, 2014. 

 

 
Fonte: BRAGA, 2014. 

Figura 2 – Canino submetido à avaliação clínica, no CCZ, apresentando sinais clínicos 

evidentes de Leishmaniose Visceral no município de Imperatriz, Maranhão, 2014. 

 

O município de Imperatriz (MA) ainda apresenta alta incidência de cães sororreagentes, 

principalmente na faixa etária compreendida entre dois a quatro anos. A distribuição da 

LVC, na região Sudoeste do estado do Maranhão ainda apresenta elevado índice da citada 

enfermidade em cães, advertindo sobre o risco da doença e comprovando a importância que 

os inquéritos epidemiológicos podem ter na adoção de medidas eficazes de prevenção. 
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“FRESH OSTRAS”, SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO TÉRMICO DE ITENS 

INERENTES A VENDA DE OSTRAS: O CASO DO COMÉRCIO INFORMAL DE 

OSTRAS EM SÃO LUÍS (MA). 
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A ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho ao homem. IIDA (2005). Segundo Moraes 

& Mont’Alvão (2003), o resultado da junção “ergonomia mais Design” é que a aplicação 

dos princípios de ergonomia ao processo de Design é implementado, o resultado deve ser 

um produto atrativo e amigável. A comercialização informal de ostras envolve ergonomia e 

design, já que há pessoas, trabalhadores que vedem, em alguns casos coletam esses animais 

para o seu sustento, comercializando sua carne como iguaria da culinária local. Onde tanto 

a ergonomia, como o design buscam a interação entre objeto e usuário, de forma que a 

ergonomia tem como objetivo a pessoa/humano, sendo considerando a interação com o 

objeto/máquina, como controlada e conduzida pelo operador. Com base nessas informações, 

a proposta foi projetar um produto que acondicione adequadamente os itens necessários ao 

trabalho do vendedor de ostras (faca, sal, limão, ostras, dinheiro) com vistas à saúde, 

segurança, eficiência, conforto e, consequentemente, produtividade e otimização do 

processo de venda. Como método de projeto de produto utilizou-se o método Intervenção 

ergonomizadora de Moraes e Mont’Alvão (1998), ressalta-se que para obtenção de melhores 

resultados utilizou-se a metodologia de Baxter (2005) e também a de LÖBACH (2001) para 

Sub etapa de problematização. Sendo assim um método hibrido.O processo de 

comercialização (Figura 01) das ostras começa quando as mesmas são catadas no mangue, 

logo após elas são lavadas na água salgada, para tirar o excesso de lama, e espalhadas pelo 

chão. Quando vão ser vendidas, elas são lavadas na água doce e armazenadas dentro de um 

isopor com gelo. Processo de vendas realizado na praia, onde o movimento para abrir a ostra 

é repetido diversas vezes ao longo da jornada de trabalho. Os resíduos, cascas, podem ser 

descartados: na tampa da caixa de isopor, na praia. 

 

 
Fonte: Imagens 1, 2 e 5  – Assine (2010)/  Imagens 3, 4, 6 e 7 – A autora/  Imagem 8 – Associação dos 

Ostreicultores de Barreiras de Coruripe (Aobarco). 

Figura 01 – Processo de comercialização informal de ostras. 
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Constatou-se ainda que os níveis de desconforto/dor são justificados devido às longas 

caminhadas e as cargas que são carregadas pelos vendedores, podendo chegar a 13 kg. 

Observou-se no geral que as posturas ocupacionais adotadas pelos trabalhadores são: costas 

eretas, com flexão de tronco, rotação ou inclinação, ambos os braços abaixo do nível dos 

ombros, sentado, de pé com ambas as pernas eretas, de pé com o peso do corpo em uma das 

pernas ou andando.  

 
Figura 02 – Perspectivas “Fresh Ostras”. 

 

Carrinho para transporte dobrável, com a possibilidade se der desmontado para facilitar o 

transporte em transporte publico, com recipiente para ostras frescas, e outro (parte superior) 

utensílios como: faca, limão e temperos, (parte inferior) descarte de cascas de ostras. A 

geração do novo conceito propôs facilitar o transporte através de um carrinho móvel, para 

assim reduzir o desconforto/dor, produzido por carregar peso durante períodos prolongados, 

o qual garantisse também conforto, praticidade e segurança a seus usuários, uma vez que 

separaram os itens inerentes à venda as ostras para o consumo, com isso diminuindo de 

forma considerável o risco de contaminação e aumentando a higiene no ato da venda. 

Transmitindo para o consumidor final a sensação de segurança. No entanto, é de suma 

importância ressaltar que estas são sugestões preliminares, uma vez que para obter 

certificação de que qualquer proposta seja eficiente seria necessário testar essa comprovação 

por meio de testes de validação e usabilidade para que se confirme então, adequabilidade 

das soluções encontradas. Lembra-se ainda que a pesquisa abrangeu dois momentos, o 

primeiro momento abrangeu o processo de comercialização, desde a venda até o descarte do 

material não consumível, já o segundo abrangeu apenas a venda relacionada a um 

constrangimento ergonômico específico, sendo este o de postura ocupacional em relação a 

desconforto/dor. Esta decisão de delineamento do presente trabalho foi articulada por se 

entender que o trabalho dos vendedores de ostras ser muito amplo para estudos evidenciados 

por intervenções ergonômicas, inclusive podendo gerar delineamentos e resultados a nível 

mais complexo de cunho científico (como dissertações de mestrado e teses de doutorado). 

Assim, sugere-se que outros trabalhos possam evidenciar outras fases do processo de 

comercialização, tais como: custo, corte nas mãos e pés, social/organizacional, 

deslocamento, excesso de exposição às intemperes, estética, fácil limpeza entre outras coisas 

que não foram abrangidas nesta pesquisa. 

 

 

Palavras-chave: Vendedor de ostras, postura ocupacional, proposta conceitual. 
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Os nutrientes inorgânicos são essenciais à produtividade primária, e são utilizados por 

organismos autotróficos na síntese de matéria orgânica (BERNER & BERNER, 1987). Este 

estudo tem por objetivo determinar os aportes continentais sobre a região da Plataforma 

Continental do Maranhão, através da distribuição dos nutrientes (fosfato e silicato) e de 

parâmetros físicos e químicos da água, de acordo a variabilidade sazonal (seca e chuva). A 

amostragem da água foi realizada em 7 pontos na Plataforma Continental do Maranhão 

(Figura 1), em um perfil perpendicular à linha de costa, durante os períodos de chuva (1ª 

campanha) e seca local (2ª campanha).  

 

 
Figura 1: Localização das estações de amostragem do Transecto 4, perfil São Luís, 

Maranhão. 

 

As amostras de parâmetros físicos e químicos foram obtidas com o auxílio de garrafas tipo 

van Dorn na profundidade de superfície. A temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido 

(OD), sólidos totais dissolvidos (TDS) e pH foram medidos com o uso de sonda 

multiparamétrica. Os nutrientes dissolvidos na água (fosfato e silicato) foram determinados 

segundo Grasshoff et al. (1999). Os sólidos totais suspensos foram determinados pelo 

método descrito Strickland & Parsons (1972). A salinidade foi predominantemente salina, 

segundo a classificação do CONAMA 357/2005, na 1ª campanha teve um mínimo e máximo 

de 35,22 a 37,77 e na 2ª campanha 34,50 a 37,24, os pontos mais distantes da costa 

apresentaram maiores valores tanto no período seco quanto no período chuvoso. Na 1ª 

campanha a transparência apresentou mínimo e máximo 4,17 a 36,53 e na 2ª campanha 1,43 

a 31,28, os pontos mais distantes da costa apresentaram maiores valores. A temperatura na 

1ª campanha teve um mínimo e máximo de 28,67 a 29,45°C e na 2ª campanha 27,56 a 

28,52°C, ou seja, pouco variou de um período para o outro, essa distribuição de temperatura 
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quase homogênea é característica de regiões tropicais. A condutividade se mostrou 

praticamente conservativa entre as campanhas, pois esta é diretamente proporcional a 

salinidade, com pequenas diferenças entre as campanhas, possuindo valor médio de 55 mS 

cm-1. Os valores de pH variaram de 7,96 a 8,36 na 1ª campanha e 8,27 a 8,59 na 2ª campanha, 

o pH de água marinha está na faixa de 7,8 – 8,5 (Dickson & Millero, 1987) um pH >7 indica 

um ambiente com bastante influência marinha. O maior teor de oxigênio dissolvido (OD) na 

1ª campanha foi de 4,50 mg L-1 na estação MA6 e o menor de 4,28 mg L-1 na estação MA1, 

os valores se apresentaram acima dos valores de hipóxia, níveis de oxigênio dissolvido iguais 

ou menor que 4, em águas naturais, favorecem os processos anaeróbicos, que produzem 

grande quantidade de substâncias redutoras, as quais consomem mais oxigênio para a sua 

oxidação (Esteves, 1998). Na 2ª campanha, o máximo de OD foi 4,22 mg L-1 na estação 

MA7 e mínimo de 1,54 mg L-1 na estação MA3. O baixo valor de OD observado pode 

significar intensa atividade biológica e/ou decomposição da matéria orgânica que utilizam o 

gás oxigênio dissolvido na água. Os sólidos totais dissolvidos (TDS) pouco variaram entre 

as estações, na 1ª campanha apresentou um mínimo e máximo de 26,75 a 28,53 g L-1, já na 

2ª campanha os sólidos totais neste período os valores mínimos e máximos foram de 31,60 

a 33,50 g L-1, então no período chuvoso (1ª campanha) os valores se apresentaram menores 

se comparados ao período seco (2ª campanha) pois no período chuvoso há maior 

contribuição fluvial e pluvial causando a dissolução dos sais existentes na água, diminuindo 

os valores de TDS. Os sólidos totais suspensos (TSS) apresentaram mínimo e máximo 25,00 

a 148,00 mg L-1 na 1ª campanha e 0,00 a 25,00 mg L-1, na 2ª campanha, altos valores de TSS 

normalmente estão correlacionados com aportes terrestres continentais e com a produção 

fotossintética. A estação MA1 apresentou o maior valor por estar mais próximo da costa e 

por se tratar do período chuvoso, onde a descarga pluvial e fluvial sobre o mar se intensifica, 

observou-se que a medida que se distancia da costa os valores de TSS diminuem. Os valores 

de silicato (Si) apresentaram mínimo e máximo de 0,76 a 4,42 µmol L-1 na 1ª campanha, na 

2ª campanha este nutriente apresentou mínimo e máximo 0,54 a 9,64 µmol L-1, sabe-se que 

o nutriente silicato é um ótimo traçador de aportes continentais e que sua principal fonte é 

proveniente de rochas. Assim, as estações MA1 e MA2 (9,64 e 5,46 µmol L-1) apresentaram 

os maiores valores de silicato na 2ª campanha, devido à proximidade com a costa. Os valores 

de fosfato (P) apresentaram mínimo e máximo de 0,22 a 0,83 µmol L-1 na 1ª campanha, e na 

2ª campanha de 0,02 a 0,07 µmol L-1, sendo que os maiores valores foram no período 

chuvoso (1ª campanha) quando o aporte fluvial e pluvial é maior. Os nutrientes dissolvidos 

fosfato e silicato são oriundos de rochas, por isso o continente é a principal fonte desses 

nutrientes para o ambiente marinho, os teores destes tendem a diminuir à medida que se 

distancia da costa, ou seja, quando se distancia da sua área fonte. A baixa concentração do 

fosfato com relação ao silicato se deve a forte afinidade que este nutriente possui aos sólidos 

totais suspensos, mudando da fração dissolvida para a particulada, tendendo a depositar no 

sedimento de fundo. Outra possível explicação está relacionada as altas temperaturas, que 

nos ecossistemas tropicais levam a uma rápida assimilação e incorporação do fosfato a 

biomassa, tornando muito baixa a concentração deste nutriente no ambiente, exceto nos 

eutrofizados (Esteves, 1998). Os resultados obtidos no presente trabalho mostram que os 

parâmetros físico-químicos se comportam de acordo com o regime sazonal da região, os 

valores dos nutrientes dissolvidos foram inversamente proporcionais a salinidade, indicando 

que os continentes são sua principal fonte.  

 

 

Palavras-chave: Nutriente, Plataforma Continental, Maranhão. 
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Na macrofauna bêntica destaca-se os poliquetas que são um dos grupos mais abundantes e 

possuem grande diversidade de formas corporais e hábitat de vida (AMARAL et al., 2005). 

Sua presença é muito importante para a manutenção da teia trófica e na ciclagem dos 

nutrientes, portanto exercem papel estrutural na dinâmica desse ecossistema (ROHR; 

ALMEIDA, 2006) A estrutura da fauna de organismos bênticos é influenciada por diversos 

fatores ambientais, tais como o tipo e estrutura do substrato, teor de oxigênio dissolvido, 

profundidade, grau de dinamismo e padrão de correntes (ECHEVERRÍA; PAIVA, 2007). 

Além disso, é provável que a distribuição destes organismos seja influenciada por fatores 

bióticos, tais como a vegetação, uma vez que elas são utilizadas para abrigo, proteção, 

alimentação e reprodução. Desta forma, o presente trabalho teve o objetivo de analisar a 

estrutura da comunidade de poliquetas no manguezal do Quebra Pote, bem como a relação 

da vegetação na distribuição destes organismos. Foram realizadas quatro coletas em período 

seco e chuvoso entre 2013 e 2014. Para a coleta foi delimitado um transecto de 100 metros 

de comprimento, perpendicular à linha d’água, com três zonas distantes entre si em 50 m. 

Foram retiradas três amostras de sedimento por zona, utilizando-se um testemunho coletor 

de PVC (1 m altura; 10 cm diâmetro; bordas serrilhadas) inserido a 20 cm de profundidade. 

Para realizar o levantamento da vegetação foi determinado um quadrante em cada zona do 

transecto, as quatro árvores mais próximas do ponto de coleta foram identificadas e suas 

alturas estimadas. As amostras foram fixadas em formalina a 4%, triadas em peneiras de 

malhas de 2mm, 1mm e 0,5mm, conservadas em álcool etílico 70% e triadas sob microscópio 

estereoscópico e óptico, onde foram identificadas e posteriormente conservadas no 

Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática, Universidade Estadual do Maranhão. Foram 

quantificados 521 indivíduos na área estudada, distribuídos em 10 famílias e 15 espécies, 

das quais destacam-se Nephtys simoni, Notomastus sp. e Paraonis sp., correspondendo a 

58,92% do total amostrado (Tabela 1). A maioria das espécies de Capitellidae e Paraonidae 

são oportunistas com ciclos curtos de reprodução e recrutamento, além de serem comedores 

de depósito orgânico e apresentarem uma alimentação não-seletiva, provavelmente essas 

características favoreceram maior abundância em ambientes organicamente enriquecidos 

(FAUCHALD; JUMARS, 1979). O manguezal Quebra Pote apresentou elevados valores de 

diversidade e equitabilidade. Quanto à distribuição espacial, observou-se que várias espécies 

estiveram presentes em todas as zonas do manguezal a exemplo de Capitella sp., 

Heteromastus sp., N. simoni, Notomastus sp., Paradoneis sp., Paraonis sp., Scoloplos, 

Sigambra grubei e Syllis cf. magellanica. Estudos realizados por outros autores propõem 

que a distribuição espacial da macrofauna, em especial dos poliquetas, seja determinada pelo 

diâmetro do grão, salinidade, composição do sedimento e conteúdo de matéria orgânica. Ao 

longo das zonas foi observado que a abundância de poliquetas decresce do infralitoral para 

supralitoral, no entanto algumas espécies como Paraonis sp., Notomastus sp. e N. simoni 

não seguiram este padrão de distribuição. Estas espécies foram as que mais destacaram 
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quantitativamente. Vale ressaltar que Notomastus sp. provavelmente estava associada a uma 

área dominada Rhizophora mangle principalmente no mesolitoral intermediário (Zona 2) e 

N. simoni no mesolitoral inferior com Avicennia schaueriana (Figura 1). Em geral áreas 

dominadas por R. mangle tem maior diversidade de espécies de poliquetas, no entanto vale 

ressaltar que a Zona 3 apesar de ser dominada por essa espécie de mangue sofre maior 

influência do esgoto doméstico, o que provavelmente pode ter suplantando o efeito da 

vegetação e causado a baixa abundância e diversidade de poliquetas. Estes resultados 

auxiliaram na compreensão da distribuição e ecologia dos poliquetas no substrato dos 

manguezais da costa amazônica maranhense.  

 

Tabela 1. Abundância absoluta, abundância relativa e frequência de ocorrência (F.O) em 

função do total de coletas (n = 4) das espécies de poliquetas coletadas no manguezal do 

Quebra Pote. 

Família 

Espécies 

 

Abundância 

Absoluta 

Abundância 

Relativa 

(%) 

F.O % 

Ampharetidae Isolda pulchella  1 0,2 25 

Capitellidae Capitella sp. 24 4,60 100 

Capitellidae spp. 19 3,64 75 

Heteromastus sp.  9 1,72 75 

Notomastus sp. 108 20,72 100 

Nephtyidae Nephtys Simoni 109 20,92 100 

Nereididae Alitta succinea Leuckart, 1847 13 2,50 75 

Nereis sp.  7 1,34 75 

Perinereis anderssoni Kinberg, 

1866 

4 0,76 25 

Orbiniidae Orbiniidae spp. 3 0,57 25 

Scoloplos texana  16 3,08 100 

Paraonidae Paradoneis sp. 16 3,08 50 

Paraonidae spp. 8 1,53 75 

Paraonis sp. 90 17,28 75 

Phyllodocidae Phyllodoce sp.  1 0,20 25 

Pilargidae Sigambra grubei 13 2,50 100 

Spionidae Streblospio benedicti  1 0,20 25 

Syllidae Syllis cf. magellanica 79 15,16 75 

Total  521 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1122 

 

 
Figura 1. Abundância de poliquetas e dos tipos de mangue em cada zona do mesolitoral (A) 

e distribuição espacial das espécies de poliquetas mais abundantes e dos tipos de mangue no 

Quebra Pote, Maranhão (B). 

 

Palavras – chave: poliquetas, manguezal, ecologia. 
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A Bothrops atrox, é predominante na América do Sul, abundante na Amazônia oriental, 

principalmente na região de Santarém, estado do Pará (CAMPBELL & LAMAR 1989). 

Alguns estudos com esta serpente mostraram ser uma espécie generalista, apresentando uma 

notável mudança ontogenética na dieta, alimentando-se principalmente de artrópodes, 

lagartos e anfíbios (presa ectotérmicos) na sua fase juvenil e de pequenos mamíferos 

(animais endotérmicos) durante a vida adulta (ZELANIS et al., 2012). A B. atrox, possui 

basicamente todos os órgãos que outros vertebrados apresentam em seu sistema digestório 

(CANNY, 1998).  A boca não faz mais nada do que pegar alimento (MADER, 2015). A 

língua das serpentes é bifurcada e tem bastante importância na alimentação desses répteis 

(LOHMAN & SMEETS, 1993). Atualmente crê-se que a língua bifurcada é um detector de 

borda. Essa hipótese prevê que as cobras podem detectar e reagir a diferentes sinais químicos 

recolhidos pelos dois pontos da bifurcação e isso determina quando elas devem desviar ou 

voltar a uma trilha (HALPERN et al., 1986). A escassez de informações sobre vários aspectos 

morfológicos desta espécie pressupõe a necessidade de novas pesquisas. Com esse intuito, 

buscou-se acrescentar dados referentes à morfologia da língua da B. atrox, comparando com 

o observado em outras espécies. Foram utilizadas cinco cobras adultas da espécie B. atrox. 

Os animais foram eutanasiados com licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

(IBAMA), utilizando técnicas humanitárias. As línguas foram então fixadas por imersão em 

solução de formol 10% tamponado em tampão fosfato de sódio 0,1M; pH 7,4 por 18h em 

temperatura ambiente. A partir dos blocos histológicos foram obtidos cortes longitudinais e 

transversais da língua dos animais. Os cortes histológicos apresentaram 5µm de espessura e 

foram montados em lâminas de vidro e corados com hematoxilina-eosina. A análise do 

material foi realizada em um fotomicroscópio de luz. Foram realizadas as medidas 

morfométricas da espessura do epitélio dorsal da língua e da camada de queratina em 

micrômetros (µm). As medições foram realizadas em cinco pontos distantes de cada lâmina, 

sendo utilizadas três lâminas de cada um dos espécimes, obtendo-se as médias e seus 

respectivos desvios padrões. A língua está inserida dentro de uma bainha confluente ao 

“piso” da cavidade oral e consiste em um órgão muscular, com formato cônico e coloração 

enegrecida. Apresenta um ápice bífido (região rostral), corpo (região média) e raiz (região 

posterior). Foi possível observar que o órgão apresenta um sulco mediano que atravessa toda 

a sua extensão (Figura 1). Através da microscopia óptica foi possível verificar que a língua 

é um órgão muscular que apresenta seu dorso revestido por um epitélio que repousa em uma 

lâmina própria formada por um tecido conjuntivo frouxo.  Na lâmina própria observa-se a 

presença de acúmulos de melanina livre no tecido e no interior de macrófagos. O tecido 

muscular que forma a maior parte do órgão é do tipo esquelético estriado organizado em 

feixes dispostos em quatro direções. Entre esses feixes musculares é possível observar a 

presença de delgados eixos de tecido conjuntivo frouxo (Figura 2). Foi possível observar a 
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presença de corpúsculos lamelares, que funcionam como mecanorreceptores, localizados 

profundamente na língua (Figura 3). De acordo com a avaliação morfométrica realizada, a 

espessura do epitélio total, assim como da camada córnea vai se tornando mais delgada no 

sentido aboral (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Espessura do epitélio total e da camada de queratina em diferentes regiões da 

língua da Bothrops atrox. 

 Epitélio Queratina 

 Média DP Média DP 

Ápice 58,23 11,79 16,01 2,04 

Corpo 44,73 10,79 11,81 4,90 

Base 20,36 4,49 10,29 3,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Língua de B. atrox, inserida na bainha. 

 

Figura 2 - Corte longitudinal da língua da Bothrops atrox. Em A, observa-se o epitélio 

estratificado queratinizado, lâmia própria e tecido muscular. Em B, nota-se disposição das 

fibras musculares, orientadas em diferentes eixos.  
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Figura 3 - Língua de Bothrops atrox. Observar a presença de receptores lamelares em A e 

B (maior aumento). 

 

A língua da Bothrops atrox, assim como de outras serpentes, apresentou estrutura 

morfológica compatível a funções tácteis e mecânicas e não função gustativa, devido a 

ausência de papilas, botões gustativos ou outros órgãos sensoriais. As informações táteis 

podem ser utilizadas pelo sistema nervoso central para regular comportamento mecânico do 

órgão, tornando a língua estrutura indispensável para captura da presa e início do processo 

de digestão mecânica. 

 

Palavras-chave: Lagarto, Morfometria, Microscopia óptica. 
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As interações humanos/aves, é abordada pela perspectiva da Etnoornitologia, termo que 

indica como um grupo étnico vê, percebe, classifica, nomeia e em geral se relaciona com as 

aves (MAXWELL, 1969). Quando a fauna se torna importante para uma determinada 

comunidade, ela passa a fazer parte de sua rotina e de seus pensamentos, estabelecendo-se 

então, diversas relações dos seres humanos com os animais, sejam elas utilitárias 

(alimentação, vestuário, medicinal, mágico-religioso, etc.), simbólicas (lendas, mitos), ou de 

comercialização (CORONA, 2011). Estudos etnoornitológicos que visam caracterizar o uso 

de aves no cotidiano de habitantes da Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum 

(APA Inhamum) ainda são inexistentes. Neste contexto, objetivou-se conhecer as espécies 

de aves silvestres que os moradores desta área utilizam no seu dia-a-dia. A área está 

localizada próximo ao município de Caxias a aproximadamente 4,5 Km do perímetro 

urbano. Para a obtenção dos dados foram entrevistados 20 habitantes através de um 

questionário abordando quatro categorias baseadas em Lara et al. (2009) e Nobrega (2011). 

A primeira categoria trata-se da ocorrência das aves que são vistas próximos aos domicílios, 

a partir do qual foi elaborado uma tabela com as narrativas dos entrevistados e comparados 

com literatura especializada. A segunda refere-se à recorrência das aves levando-se em conta 

a sazonalidade. A terceira abrange informações sobre a caça predatória das aves, esta foi 

subdividida para verificar os modos e os métodos de caça. Para a primeira categoria, um 

total de 65 espécies distribuídas em 32 famílias foram descritas a partir das narrativas dos 

moradores. As famílias que tiveram o maior número de espécies citadas foram Thraupidae, 

Icteridae, Ardeidae, Columbidae, Trochilidae e Cuculidae (Tabela 1) que foram identificadas 

com o auxílio de literatura especializada (SIGRIST, 2013; CBRO 2014). As demais famílias 

não foram inseridas na tabela devido a menor representatividade das narrativas dos 

moradores. Na categoria sazonalidade das aves, duas pessoas responderam que não sabiam 

o período no qual as aves são mais vistas, enquanto que os demais responderam que veem 

as aves mais no período chuvoso, relacionando sua ocorrência à presença de frutos e 

sementes, e também ao período reprodutivo. Segundo Lack (1968), a presença das aves em 

regiões tropicais está associada à períodos chuvosos devido a oferta de recursos alimentares. 

Quanto a terceira categoria 96% das pessoas responderam que “NÂO” caçam aves e as 

demais responderam que “SIM” (4%); entretanto quando questionados sobre as utilidades 

das aves, 7 responderam que não dariam nenhuma utilidade, onde um deles ainda respondeu 

que as deixariam libertas; as outras 13 pessoas deram utilidades diferentes, como por 

exemplo, ornamentação, criação, alimentação e venda. Dos 16 entrevistados que disseram 

que não caçam aves, 13 deles acabaram ao final desta categoria dando alguma utilidade como 

venda e criação, se contradizendo em relação a afirmação que não caçam aves. Na quarta e 

última categoria foi perguntado aos entrevistados sobre os métodos de caça conhecidos por 
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eles, dos 20 entrevistados apenas 1 não conhecia nenhum tipo de método, já os 19 restantes 

conheciam e até mantinham em suas habitações tais métodos. Os métodos citados foram: 

arapucas, gaiolas, açaprão, derrubada de árvores altas para retiradas de filhotes de espaços 

ocos de troncos e utilização de redes. Muitas dessas técnicas citadas anteriormente são 

tradições passadas de geração em geração como citado por Tynsong et al. (2012). Notou-se 

que a maior parte das aves silvestres encontradas nos domicílios estavam presas em gaiolas 

ou sendo mantidos em caixas em diferentes cômodos da casa (Figura 1). 

 

Tabela 1 - Famílias de aves com espécies mais citadas durante a entrevista com os 

moradores 

FAMÍLIAS ESPÉCIES CITADAS  

Thraupidae 11 

Icteridae 6 

Adeidae 4 

Columbidae 4 

Trochilidae 3 

Cuculidae 3 

 

 

 

 
Figura 1 - Aves silvestres encontrados nas residências. A) Pêga (Icterus pyrrhopterus) 

(Vieillot, 1819); B) Galo-campina ou galo-de-campina (Paroaria dominicana) (Linnaeus, 

1758); C) Bigode ♂ (Sporophila lineola) (Linnaeus, 1758); D) Corrupião (Icterus jamacaii) 

(Gmelin, 1788); E) Bigode ♀ (Sporophila lineola) (Linnaeus, 1758); F) Curica (Eupsittula 

aurea) (Gmelin, 1788) e G) Papagaio (Amazona aestiva) (Linnaeus, 1758). 

 

Alguns dos motivos dos moradores para manter essas espécies em cativeiro, além de 

ornamentação, era devido os mesmos manterem esses bichos como animais de estimação, 

pois segundo os mesmos, os pássaros que eram mantidos em suas casas chegaram ainda 

filhotes e não conseguiriam sobreviver sem os seus cuidados. A captura de aves das famílias 

Columbidae e Ramphastidae ocorria com o auxílio de arapucas iscadas com atrativos 

alimentares. Apesar dos moradores negarem inicialmente não ter relação com a avifauna 

local, observou-se o contrário, pois em algumas residências esses animais são criados como 

animais domésticos. Conclui-se então, que os moradores possuem um certo conhecimento 
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da avifauna local, favorecendo a execução de trabalhos de educação ambiental na tentativa 

de preservar as espécies da APA Municipal do Inhamum. 

 

Palavras-chave: Etnoornitologia, APA-Inhamum, Métodos de caça. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA E MORFOLÓGICA DE SAPOS DO COMPLEXO 

DE ESPÉCIES Rhinella marina (ANURA, BUFONIDAE) DE OCORRÊNCIA NA 

REGIÃO MEIO NORTE DO BRASIL. 

 

Orientando: Aryel Morais de QUEIROZ – Voluntário. 

Graduando em Ciências Biológicas Licenciatura. 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS. 

Profª Drª do Departamento de Química e Biologia, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Sulamita Pereira GUIMARÃES – Graduada em Ciências Biológicas 

Licenciatura, CESC/UEMA; Elmary da Costa FRAGA – Prof. Dr. do Departamento de 

Química e Biologia, CESC/UEMA. 

 

Anfibios são tetrápodes com tegumento úmido e sem escamas dividido em três ordens 

distintas: Anura (sapos, rãs e pererecas), Urodelas (salamandras e tritões) e Gymnophiona 

(cecílias ou ápodes) com formas corporais bastante diversificadas, no entanto monofiléticos 

devido a vários caracteres derivados compartilhados (POUGH et al. 2008). No Mundo, são 

conhecidas mais de 7.300 espécies de anfíbios (FROST, 2015) destas cerca de 1.026 ocorrem 

no Brasil (SBH, 2014). Bufonídeos do gênero Rhinella Fitzinger 1826 (Família Bufonidae) 

se caracterizam por apresentarem a pele rugosa, patas relativamente curtas, são adaptados 

ao modo de vida terrestre e possuem duas glândulas paratóides (onde se concentra um 

veneno de ação cardiotóxica) localizadas dorsalmente atrás dos olhos, com exceção da 

espécie Rhinella schneideri que também possuem glândulas paratóides tibiais além das 

localizadas dorsalventralmente atrás dos olhos. Existe também entre as espécies do gênero, 

variações quanto à forma, tamanho e coloração. Tradicionalmente, o complexo Rhinella 

marina engloba dez espécies (FROST 2015) - R. marina, R. arenarum, R. ictericus, R. jimi, 

R. poeppigii, R. rubescens e R. schneideri, R. veredas (BRANDÃO et al. 2007), R. achavalli 

(MANEYRO et al. 2004) e R. cerradensis (MACIEL et al. 2007). O grupo é diagnosticado 

morfologicamente, por uma combinação de características, tais como a presença de um fio 

de sutura ‘recortada’ no ponto de articulação entre o ramo medial do pterigoide e 

parasfenóide, a aresta anterior das diapofises sacrais inclinadas posterolateralmente ao eixo 

longitudinal da vertebra, e distintamente a presença de grandes glândulas parotoides 

(PRAMUK 2006). Com exceção de R. marina, que vai desde o norte até o extremo sul do 

Texas, o grupo é endêmico para a América do Sul, onde se encontra até o sul da Argentina 

(PAULY et al. 2004; FROST 2015). O objetivo deste trabalho foi caracterizar as espécies 

do complexo Rhinella marina pertencentes a Região Meio Norte do Brasil, comparando os 

dados morfológicos com dados moleculares. As coletas foram realizadas em pontos 

estratégicos, constituindo três biomas: Amazônia, Cerrado e Caatinga. As coletas foram 

realizadas no período da noite através dos métodos: Procura Limitada por Tempo (PLT), 

Amostragem em Sítios Reprodutivos e Armadilha de Queda (Pitfail trap). Os espécimes 

obtidos foram levados para o Laboratório de Genética e Biologia Molecular do 

CESC/UEMA onde foram fotografados e retirado tecido muscular para extração de DNA. 

Via Reação em Cadeia da Polimerase o fragmento do gene rRNA 16S foi amplificado e 

sequenciado no sequenciador automático de DNA ABI 3500 da Life Technologies. Vários 

softwares foram usados para análise genética, entre eles: BioEdit; DnaSp; MEGA 6. Foi 

gerado um banco de dados com 41 sequencias, cada uma com 528 pares de base, destas, 375 

foram conservadas, 143 foram variáveis e 26 serviram como sítios informativo para 

parcimônia. A análise dos dados mostrou a presença de 15 haplótipos. A matriz de 

divergência genética mostrou uma variação nucleotídica de 0,2 a 9,6% (Tabela 1).  
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Tabela 1 - Matriz de divergência nucleotídica gerada pelo programa MEGA 6 para o gene 

rRNA 16 através do algoritmo Kimura-2-Parametros (K2P) entre haplótipos das espécies do 

Complexo de espécie Rhinella marina de ocorrência na região Meio Norte do Brasil. 

 

 

As arvores filogenéticas evidenciaram a monofilia para o grupo quando excetuado Rhinella 

marina oriundas de São João do Sóter no Maranhão consequentemente para esse haplótipo 

será necessário uma revisão taxonômica, visto apresentarem morfologicamente as 

características de R. marina e molecularmente não agrupar-se com esta espécie (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árvore filogenética obtida através do gene rRNA 16S, método Neighbor-Joining, 

parâmetro Kimura-2-Parametro, para haplótipos das espécies do Complexo de espécies 

Rhinella marina de ocorrência na região Meio Norte do Brasil 

 

HAPLÓTIPOS 

DIVERGÊNCIA NUCLEOTÍDICA (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1-INHAH378Rhinellajimi-Cx/MA    _               

2-INHAH836Rhinellajimi-Cx/MA 0,2 -              

3-SAPOMTBM1Rhinellajimi-Cx/MA 5,7 5,5 -             

4-AMPI02Rhinellajimi-PD/PI 1,2 1,0 6,6 -            

5-AMPI13Rhinellajimi-PD/PI 0,8 0,6 6,2 1,2 -           

6-SAPOMCB04Rhinellaschneideri-Malhd/PI 0,6 0,4 6,0 1,0 0,6 -          

7-AMPI01Rhinellajimi-PD/PI 0,8 0,6 6,2 0,4 0,8 0,6 -         

8-AMPARhinellamarina-Ipxa/PA 0,4 0,2 5,7 0,8 0,4 0,2 0,4 -        

9-GU178780Rhinellamarina-GB 0,8 0,6 6,2 0,6 1,0 0,8 0,2 0,6 -       

10-AMPI10Rhinellacfcerradensis-PD/PI 0,6 0,4 6,0 1,0 0,6 0,4 0,6 0,2 0,8 -      

11-CA01Rhinellaschneideri-Cx/MA 2,7 2,5 7,7 3,6 2,7 2,9 3,1 2,7 3,1 2,9 -     

12-JQ627201Rhinellaschneideri/SP 0,8 0,6 6,2 0,8 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 2,7 -    

13-DQ158486Rhinellarubescens-GB 4,0 3,8 9,6 4,4 4,0 3,8 4,0 3,6 4,2 3,8 6,0 3,6 -   

14-SK36Rhinellamarina-SJS/MA 3,8 3,6 9,4 4,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,4 3,8 5,7 3,1 5,3 -  

15-JX961679Melanophyiniscussetiba-OutGroup 19,5 19,2 25,5 19,5 19,7 19,5 18,9 19,2 18,9 19,2 22,2 18,9 20,6 17,4 - 
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Os dados morfológicos somados aos dados moleculares revelam problemática taxonômica 

para espécies desse complexo com alta divergência intra e interespecífica. Estudos futuros 

se fazem necessários para uma definição de status especifico para as espécies desse grupo. 

 

Palavras-chave: Anfibios, Rhinella, Filogênia, Complexo de espécies. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS PIGMENTOS CLOROFILADOS NAS ÁGUAS 

ESTUARINAS DA BAÍA DO ARRAIAL – MA. 

 

Orinentando: Basílio Magno Tavares SOTÃO NETO - Voluntário. 

Acadêmico do Curso de Oceanografia – CCBS/UFMA 

 

Orientadora: Samara Aranha ESCHRIQUE. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Oceanografia e Limnologia – CCBS/UFMA. 

 

O sistema estuarino se destaca de outros sistemas da zona costeira por sua alta produtividade 

biológica, além de serem os principais fornecedores de nutrientes para a região costeira, pois 

recebem e concentram o material originado de sua bacia de drenagem e podem vir a receber 

aportes significativos por ação antrópica. Todo esse aporte de nutrientes coloca os estuários 

entre os sistemas mais produtivos do mundo, com altas taxas de produtividade primária e 

teores de biomassa (Braga et al., 2000; Pereira Filho et al., 2003). Objetivou-se com o 

seguinte trabalho determinar a distribuição dos pigmentos clorofilados nas águas estuarinas 

da região da Baía do Arraial, frente às variações dos parâmetros físico-químicos, durante o 

período chuvoso da região. A região de estudo compreendeu (Figura 1), os Rios Perizes e 

Sampaio e a Baía do Arraial, que se situa ao sul da ilha de São Luís, compondo juntamente 

com a Baía de São Marcos (a leste) e a baía de São José (a oeste), o complexo flúvio-

estuarino da ilha de São Luís, comumente chamado de Golfão Maranhense. As coletas foram 

realizadas com o auxílio de uma lancha do Departamento de Oceanografia e Limnologia da 

UFMA (Figura 2), em 9 pontos, 3 pontos distribuídos na Baía do Arraial (5, 6 e 7), 4 pontos 

no Rio Perizes (1, 2, 3 e 4) e 2 pontos no Rio Sampaio (8 e 9). As coletas foram realizadas 

em duas etapas: a primeira no mês de março, na maré de quadratura (12.03.2014), e a 

segunda, no mês de abril, na maré de sizígia (04.04.2014). As amostras de água foram 

coletadas através do uso de uma garrafa do tipo van Dorn em duas profundidades (superfície 

e fundo) de acordo com a profundidade do local.  

 

 
Figura 1 – Localização da área de estudo no Golfão Maranhense, com ênfase na Baía do 

Arraial, Rios Perizes e Sampaio, identificando os pontos de coleta (os pontos vermelhos). 

 

A bordo da embarcação foram analisados os seguintes parâmetros: a transparência (m) da 

água foi medida pela profundidade do desaparecimento do disco de Secchi, de acordo com 

o coeficiente de extinção de Poole & Atkins (1929); temperatura (°C), salinidade e pH, 
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através de medições com a sonda multiparâmetro HANNA HI-9828. Em laboratório foram 

medidos os seguintes parâmetros físico-químicos da água: o oxigênio dissolvido (mg L-1) 

foi determinado pelo método químico analítico de Winkler (1988), conforme citado em 

Strickland & Parsons (1972); o percentual de saturação de oxigênio dissolvido foi obtido 

pela tabela de Aminot & Chaussepied (1983); os sólidos totais em suspensão – TSS (mg L-

1) foram determinados com base nas metodologias descritas em Strickland & Parsons (1972) 

e APHA (2001) e a matéria orgânica em suspensão – MOS (mg L-1) foi determinada de 

acordo com a metodologia descrita em APHA (2001). A clorofila-a e as demais clorofilas 

(clorofila-b e clorofila (c1+c2)) foram estimas por espectrofotometria na faixa de luz visível, 

segundo a metodologia descrita por Jeffrey & Humphrey (1975). O Feopigmento foi 

determinado seguindo a metodologia descrita em APHA (2001). A transparência na maré de 

quadratura variou de 0,2 a 1,4 m, e na maré de sizígia os valores variaram de 0,35 a 1,49. De 

maneira geral a transparência esteve relacionada com profundidade, pois os pontos que 

possuíam maiores profundidades local apresentaram maior transparência. A temperatura 

variou de 29,6 a 31,1°C na maré de quadratura, e de 28,8 a 29,7°C na maré de sizígia. Os 

valores de salinidade na primeira coleta (maré de quadratura) variaram entre 11,0 a 14,9, e 

na segunda coleta (maré de sizígia) de 14,2 a 15,4. Os valores de pH na maré de quadratura 

ficaram estabelecidos entre7,8 a 8,0, e na maré de sizígia entre 7,7 a 7,8 . De modo geral, os 

parâmetros temperatura, salinidade e pH, apresentaram uma padronização de distribuição, 

no qual não se verificou diferenças significativas entre as profundidades de coleta, indicando 

que as águas da região são bastantes misturadas e homogêneas. Os valores de oxigênio 

dissolvido, também não apresentaram diferenças significativas entre superfície e fundo. Os 

valores na primeira coleta ficaram entre 4,17 a 5,06 mg L-1, e na segunda campanha entre 

1,63 e 3,92         mg.L-1.Os menores valores encontrados no fundo provavelmente podem 

estar relacionados com a diminuição das taxas fotossintéticas e com o tipo de sedimento, 

tipicamente lamoso, de características redutoras em oxigênio. O percentual de oxigênio 

apresentou uma leve diferença entre os períodos de coleta. Na primeira coleta, os valores 

variaram de 85 a 104%, e na segunda variaram de 33 a 79%. O menor valor, de 33%, na 

superfície, seguiu o mesmo comportamento, do menor valor de OD encontrado, no mesmo 

ponto e profundidade, que foi de 1,63 mg L-1. O evento provavelmente pode ser explicado 

pela maior temperatura encontrada, na hora da coleta, que pôde ter favorecido o processo de 

evaporação desse gás, ou talvez, o ponto estaria presenciando, u m fenômeno pontual de 

decomposição da matéria orgânica, abundante nas águas do estuário. O valores de TSS 

variaram de 27,6 a 1739,0 mg L-1 na maré de quadratura, e de 51,2 a 2473,3 mg L-1, na maré 

de sizígia. De maneira geral, considerando o período chuvoso da região, os valores maiores 

de TSS foram encontrados no fundo, e os menores na superfície, provavelmente associados 

com o processo de sedimentação do material transportado pela bacia de drenagem. Os 

valores do material orgânico em suspensão (MOS), tiveram mínimo e máximo de 7,4 e 161,0 

mg L-1 na maré de quadratura, e de 14,4 e1708,6 mg L-1 na maré de sizígia. A distribuição 

do material orgânico para ambas as coletas, obteve um padrão, onde os menores valores 

foram encontrados na superfície, e os maiores valores no fundo, provavelmente, como já foi 

citado, ocasionado pelo processo de sedimentação do material. Contudo as diferenças entre 

os valores máximos foram bastante discrepante, podendo ser explicado, por um provável 

evento de maior contribuição de material orgânico oriundo das margens que se encontram 

em um avançado estado erosivo. Os valores de clorofila-a na maré de quadratura variaram 

de 10,8 a 90,1 mg m-3, e na maré de sizígia entre 6,39 a 523,33 mg m-3. A clorofila-b na maré 

de quadratura variou de 0,0 a 43,3 mg m-3, e na maré de sizígia entre 4,5 a 674,8 mg m-3. A 

clorofila (c1+c2) na primeira coleta variou de 1,3 a 54,0 mg m-3,na maré de quadratura, e na 

maré de sizígia entre 9,4 a 855,1 mg m-3. O feopigmento apresentou valores entre 0,0 a 80,5 

mg m-3 na maré de quadratura, e de 10,7 a 292,4 mg m-3 na maré de sizígia. Os resultados 
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obtidos evidenciam que as águas da Baía do Arraial, e dos Rios Perizes e Sampaio, ainda se 

encontram em um bom estado de preservação ambiental, evidenciados, sobretudo, nas taxas 

de saturação do oxigênio. No mais, as características físico-químicas das águas demonstram 

variações em função da influência fluvial, observada pelos valores de salinidade e pH que 

diminuem de acordo com os índices de chuva; e dos manguezais, observados pelo grande 

aporte TSS, MOS na região. Acredita-se que estudos futuros na região da Baía do Arraial 

devam ser realizados de forma constante, haja vista que é um ecossistema desconhecido e 

de pouco estudo, de suma importância econômica, social e ambiental para o estado 

maranhense. Desta maneira, estes dados estão disponíveis para servir como base para 

pesquisadores, governantes e empreendedores, que possam realizar futuros estudos e 

empreendimentos na região e implementar medidas mitigadoras, visando o uso sustentável 

da região, de modo que seja preservado para gerações futuras. A observação mais 

interessante a respeito dos pigmentos clorofilados ocorre em função das diferenças na 

composição da produção fitoplanctônica, observadas pela distribuição das demais clorofilas, 

que indica a presença de diferentes comunidades de organismos aquáticos para as porções 

do sistema, segundo as condições hidrológicas e hidroquímicas, quando a salinidade acusa 

o domínio de água doce e quando há presença de água salina e salobra. 

 

Palavras-chave: Estuários, Hidroquímica, Pigmentos Clorofilados. 
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A identificação molecular das espécies é de fundamental importância para o conhecimento 

da biodiversidade, como também para auxiliar na taxonomia, ecologia e biogeografia, 

contribuindo no controle de pragas, no monitoramento do tráfico de animais silvestres e na 

detecção de espécies invasoras. Assim, a proposta de identificação padronizada, e em grande 

escala, de todas as formas de vida na Terra. Com isso (HEBERT et al.,2003) propôs a 

utilização de sequências de DNA como um identificador de espécies denominado “Código 

de barra de DNA” (DNA barcoding), que até então, vem ganhando muita atenção da 

comunidade taxonômica em nível mundial. A ordem Characiformes possui cerca de 14 

famílias, 240 gêneros, e aproximadamente 1460 espécies (BRITSKI, 1999). Neste estudo 

objetivou-se identificar molecularmente as espécies da ordem Characiformes da bacia do rio 

Turiaçu/MA, utilizando sequência do gene COI (DNA barcoding). Os peixes foram 

coletados utilizando redes de malhadeiras de vários milímetros, redes de arrasto, e tarrafas. 

A identificação taxonômica foi realizada com o auxílio de literatura científica e confirmada 

por especialistas. A extração de DNA foi realizada a partir do tecido muscular, utilizando-

se o protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI, 

foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos da 

PCR purificados foram utilizados em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big 

Dye”, em seguida precipitado com EDTA/etanol e analisado em sequenciador de DNA 

automático ABI 3.500. Foram utilizados os programas Bioedit, DAMBE e MEGA6 para 

análise dos dados. Um total de 66 sequências do gene COI foram obtidas para 12 espécies 

distribuídas em 11 gêneros e 7 famílias. Um fragmento de 640 pb foi obtido para o gene, a 

composição nucleotídica do fragmento foi de 29,1% T, 28,8% C, 24,4% A e 17,8% G. A 

árvore filogenética gerada pela análise de agrupamento de vizinhos utilizando o modelo 

Kimura-2-Parâmetros mostrou clados bem suportados (99% de bootstrap) para as espécies 

estudadas, cada um correspondendo a um táxon (Figura 1). As médias de divergências 

interespecíficas variaram de 2,8% a 26,6%, a menor foi observada entre as espécies 

Serrasalmus rhombeus e Serrasalmus sp. pertencentes ao mesmo gênero e a maior 

divergência ocorreu entre as espécies Curimata cyprinoides e Acestrorhynchus microlepis 

pertencentes à família diferente. As médias intraespecíficas foram <1%, exceto para 

Leporinus sp. cuja divergência foi de 1,1% (Tabela 1). As sequências foram submetidas no 

BOLDSystems, a fim de se obter a identificação molecular a partir da comparação com 

sequências presentes nesse sistema. Dessa forma, a identificação morfológica de algumas 

espécies foi confirmada com os dados moleculares, considerando um limiar de até 2,5% de 

divergência para delimitação de espécies. A espécie Hemiodus sp. não foi possível obter um 

índice de similaridade pelo fato de não apresentarem sequências depositadas ainda no 

BOLD. No entanto, entre alguns resultados obtidos nas comparações, as espécies 

identificadas morfologicamente como Acestrorhynchus sp. apresentou similaridade de 

99,45% com Acestrorhynchus falcatus, Triportheus sp. apresentou similaridade de 99,67% 
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com Triportheus trifurcatus, Shizodon sp. apresentou similaridade de 99,33% com Shizodon 

fasciatus, Leporinus sp. apresentou similaridade de 98,49% com Leporinus piau, 

Serrasalmus sp. apresentou similaridade de 99,68% com Serrasalmus eigenmanni, 

Tetragonopterus sp. apresentou similaridade de 100% com Tetragonopterus argenteus, 

Mylossoma sp. apresentou similaridade de 100% com Metynnis maculatus e Prochilodus sp. 

apresentou similaridade de 100% com Prochilodus lacustris (Tabela 2). A ferramenta DNA 

Barcode foi eficiente para identificação das espécies de peixes da ordem Characiformes da 

bacia do rio Turiaçu/MA. 

 

 

 
Figura 1 -  Árvore filogenética das espécies da ordem Characiformes obtida através da 

abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-Parâmetros 

(K2P) baseada em sequências do gene mitocondrial COI. 

 

 

 

 

 Acestrorhynchus sp. TUR 15

 Acestrorhynchus sp. TUR 19

 Acestrorhynchus sp. TUR 18

 Acestrorhynchus sp. TUR 16

 Acestrorhynchus sp. TUR 20

 Hemiodus sp. (3)

 Triportheus sp. (4)

 Tetragonopterus sp. (5)

 Hoplias malabaricus TUR 02

 Hoplias malabaricus TUR 01

 Hoplias malabaricus TUR 05

 Hoplias malabaricus TUR 06

 Hoplias malabaricus TUR 07

 Hoplias malabaricus TUR 08

 Hoplias malabaricus TUR 09

 Prochilodus sp. (8)

 Curimata cyprinoides (4)

 Serrasalmus sp. (5)

 Serrasalmus rhombeus (11)

 Leporinus sp. TUR 34

 Leporinus sp. TUR 38

 Leporinus sp. TUR 47

 Leporinus sp. TUR 35

 Leporinus sp. TUR 36

 Leporinus sp. TUR 37

 Shizodon sp. (5)

 Mylossoma sp. (3)

 Oreochromis niloticusJX173759
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Tabela 1 -  Percentual das médias de divergência nucleotídica interespecífica (abaixo da 

diagonal) e intraespecífica (diagonal), gerada através do MEGA 6 (K2P) para o gene COI 

em espécies da Ordem Characiformes. 

Média de Divergência Genética (%) 

Espécies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

   11     

12 

1.Hoplias malabaricus 0,2            

2.Hemiodus sp. 23,7   0,1           

3.Acestrorhynchus 

microlepis 23,8 22,7 0,3         

 

4.Triportheus angulatus 22,1 23,6 21,8 0,0         

5.Shizodon sp. 22,2 19,7 24,6 19,8 0,1        

6.Leporinus sp. 19,2 21,2 23,1 20,0 13,1 1,1       

7.Serrasalmus sp. 20,3 23,4 24,2 20,1 20,1 15,3 0,0      

8.Tetragonopterus sp. 20,8 21,6 22,0 17,5 19,2 20,3 20,2 0,1     

9.Mylossoma sp. 19,0 21,8 25,6 19,9 18,2 17,6 13,3 19,3 0,0    

10.Serrasalmus rhombeus 21,2 23,2 24,2 20,9 20,2 15,8 2,8 21,1 14,1 0,0   

11.Prochilodus sp. 19,7 23,2 23,3 20,0 20,1 16,9 19,7 17,9 16,9 19,6 0,6  

12.Curimata cyprinoides 21,5 26,4 26,6 23,1 20,6 19,4 23,8 22,2 22,6 24,3 18,6 0,0 

 

Tabela 2 -  Percentual de similaridade obtido por meio de comparações das sequências de 

COI no BOLD (The Barcode of Life Data System) para algumas espécies de peixes da ordem 

Characiformes do rio Turiaçu. 

 

 

Palavras - chave: BOLD, COI, PCR. 
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Morfológica Molecular 
Similaridade 

(%) 
Código 

Acestrorhynchus sp. 
Acestrorhynchus cf . 

falcatus 
99,45       Privado 

Triportheus sp. Triportheus trifurcatus 99, 67 Privado 

Shizodon sp. Shizodon fasciatus 99,33 Privado 

Leporinus sp. Leporinus piau 98,49 104576 

Serrasalmus sp. Serrasalmus eigenmanni 99,68 Privado 

Tetragonopterus sp. 
Tetragonopterus 

argenteus 
100 

LBP185 

4127 

Mylossoma sp.  
Metynnis maculatus 

 
100 26350 

Prochilodus sp. Prochilodus lacustris 100 104603 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Metynnis_maculatus


  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1138 

 

HEBERT, P. D. N.; CYWINSKA, A.; BALL, S. L.; de WAARD, J. R.; Biological 
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Biological sciences, n.279, p. 313-322, 2003. 
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A Baía do Arraial é caracterizada como ambiente estuarino, no qual ocorre a influência 

marinha, pelas oscilações das marés, e influxo da água doce dos rios e drenagem terrestre, 

promovendo a mistura de águas. O estuário é um ecossistema naturalmente eutrofizado em 

virtude do aporte dos sais nutrientes inorgânicos trazidos pelos rios, os estudos sobre 

biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) são relevantes, devido à importância deste pigmento 

na fotossíntese através da qual é processada a matéria orgânica e liberado o oxigênio. Além 

disso, o estudo quantitativo do fitoplâncton oferece valiosas informações sobre a 

potencialidade produtiva de uma determinada área e sua qualidade ambiental (Noriega et al., 

2005). As comunidades de organismos dos estuários são tipicamente constituídas por um 

conjunto de espécies endêmicas dentre os quais destacam-se as diatomáceas, dinoflagelados, 

cianobactérias e euglenofíceas. As microalgas planctônicas constituem a base da teia trófica 

aquática, respondem rapidamente aos impactos ambientais, funcionando como excelentes 

indicadores de massa d’água. A produção autotrófica é controlada por diversos fatores 

abióticos, dentre os quais se destacam a luz, a temperatura, a disponibilidade de nutrientes e 

hidrografia, (RENATO & ABÍLIO, 2009). Este estudo tem por objetivo, determinar a 

distribuição da comunidade fitoplanctônica e os fatores físicos e químicos que limitam sua 

ocorrência na Baía do Arraial (MA), considerando as variáveis espaciais. Foram coletadas 

nove (9) amostras superficiais d’água na Baía do Arraial-MA (Figura 1), com a garrafa de 

van Dorn, para a determinação da biomassa fitoplanctônica (clorofila-a total e fracionada) e 

para as análises físicos e químicas da água (transparência da água, temperatura, salinidade, 

turbidez, sólidos totais em suspensão). A coleta foi na maré de Sizígia em 14 de agosto/2015, 

os parâmetros físicos e químicos foram analisadas no Laboratório de Biogeociclos dos 

Constituintes Químicos da Água (LABCICLOS), e as amostras de clorofila-a foram 

analisadas no Laboratório de Ficologia (LabFic), ambos no Departamento de Oceanografia 

e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão (DEOLI-UFMA). A concentração da 

clorofila-a foi determinada através da análise espectrofotométrica de luz visível. A turbidez 

foi medida com o uso de um turbidímetro da marca Technopon TB1000. A transparência da 

água foi medida pelo desaparecimento do disco de Secchi, através do coeficiente de extinção 

de luz de Poole & Atkins (1929). Dados de temperatura e salinidade foram obtidos pelo 

equipamento CTD. Os sólidos totais em suspensão (TSS) foram determinados por medida 

gravimétrica, segundo as metodologias descritas em Strickland & Parsons (1968) e APHA 

(2001). Os resultados parciais obtidos durante o período estudado foram, na maioria, baixos 

para a transparência d’água com o mínimo 0,27 m e máximo 1,5 m. A turbidez variou 

bastante no ambiente estuarino, com valores de 27 a 2644 NTU. A temperatura superficial 

da coluna d’água praticamente não variou, com média de 28°C. A salinidade ocorreu dentro 

do padrão normal de estuário, com valor médio de 25. Os valores da concentração de TSS 

foram altos, com mínimo 41,84 mg L-1 e máximo 904,11 mg L-1 , coincidindo com os valores 

da turbidez da água. A concentração da clorofila-a total na Baía do Arraial foi de 2,55 a 28,21 
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mg.m-3 (mínima ponto 9; e máxima no ponto 1). Com relação a biomassa fracionada, o 

microfitoplanctôn variou de 0,3 a 15,28 mg.m-3, enquanto que a nanopicofitoplanctôn teve 

mínimo de 1,22 mg.m-3 e máximo de 12,93 mg.m-3. 

 

 
Figura 1 -  Localização dos pontos de coleta na área estudada na Baía do Arraial. 

 

Os resultados preliminares mostraram concentrações elevadas de turbidez, TSS e de 

clorofila–a. Na biomassa fracionada ocorreu a predominância do microfitoplanctôn nos 

pontos 1, 6, 7 e 8; nos pontos 3 e 9 o nanopicofitoplâncton foi mais predominante, indicando 

ambiente estuarino produtivo. 

 

Palavras – chave: Clorofila, Variáveis físicas e químicas, Estuário. 
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O ensino de Biologia aborda conteúdos amplos, tornando-se uma dificuldade para os alunos 

entender alguns termos, muitas vezes tal disciplina se torna chata e difícil de aprender na 

visão de alguns estudantes, diante disso cabe o professor ir a buscas de alguns métodos 

estratégicos de ensino para ajudar o aluno na compreensão desses assuntos. Uns dos 

elementos muitos valiosos no processo de obtenção do conhecimento são os jogos e 

brincadeiras. Tais atividades permitem o desenvolvimento da comunicação, da liderança e 

do trabalho em equipe, o jogo proporciona estímulos favoráveis que propicia o 

desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos, além de permitir o professor ampliar seu 

conhecimento, desenvolver competências individuais e profissionais para estimular nos 

alunos a capacidade de comunicação e expressão, desta forma o professor mostra aos seus 

alunos uma nova maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar o conteúdo escolar 

abordado, fazendo com que os mesmos tenham uma maior assimilação dos conhecimentos 

envolvidos (BRASIL, 2002). O lúdico é uma precisão básica da personalidade, do corpo e 

da mente, fazendo parte das atividades essenciais da dinâmica humana caracterizada por ser 

espontâneo funcional e satisfatório (FEIJÓ, 1993). Diante disso vem à necessidade da 

utilização de novos meios educacionais que auxiliem no processo de ensino aprendizagem 

que permita a interação do aluno com o conteúdo abordado para melhor fixação dos mesmos. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo utilizar atividades lúdicas como estratégia de 

ensino nos conteúdos de Biologia. Foram desenvolvidos dois jogos: jogo da reprodução e 

Bingo do desenvolvimento embrionário, em março e junho do ano de 2015, com alunos do 

2° ano do ensino médio do turno vespertino da escola Centro de Ensino Thales Ribeiro 

Gonçalves, da cidade de Caxias, Maranhão. Foram ministradas aulas de reforços no ensino 

de Biologia e logo após foram aplicados às atividades lúdicas: jogo da reprodução e bingo 

da embriologia. No jogo da reprodução foi passado um vídeo sobre “Curiosidades da 

Reprodução”, uma revisão breve do assunto (os tipos de reprodução, o que é reprodução e a 

importância de tal processo) e foi aplicado um “Jogo de Reprodução” (Figura 1). Esse 

recurso consiste de 46 cartas produzidas em papel cartão contendo perguntas sobre o assunto 

estudado, imagens relacionadas ao conteúdo e cartas coringas. Os alunos foram divididos 

em duas equipes, um representante de cada equipes retirava uma carta, a equipe teria que 

responder a pergunta constante na carta sorteada por seu membro, caso a equipe não 

respondesse, a pergunta era repassada a equipe oposta; caso nenhuma das duplas conseguisse 

responder o professor comentava a mesma para a turma. O propósito seria que o grupo de 

estudantes que conseguisse responder o maior número de perguntas seria o grupo vencedor.  
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Figura 1 - Alunos durante aplicação do jogo da Reprodução. 

 

Para desenvolver a atividade com o bingo da embriologia foi ministrada aula sobre 

Desenvolvimento Embrionário e logo após foi aplicado um bingo que consistia em 20 termos 

referentes ao conteúdo, às mesmas foram escritos em quadro branco para que os alunos 

escolhessem dez palavras para completar a cartela. Foram produzidos 20 cartões contendo 

números corespondentes à numeração das perguntas. Os alunos sorteavam as perguntas 

aleatoriamente, quem tinha a respostas da pergunta na sua cartela, marcava ponto no bingo 

(Figura 2). O aluno que completasse a cartela primeiro ganhava um brinde. 
 

 
Figura 2- Cartelas e cartões de um a vinte do bingo. 
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Dos 25 alunos matriculados voluntariamente no projeto, teve-se a participação de 18 alunos 

na aplicação do jogo na aula de Reprodução e 10 alunos no bingo da embriologia. No jogo 

da reprodução observou-se que os alunos já sabiam conceituar alguns termos sem o auxílio 

do livro didático e até mesmo ir além das questões que continham nas cartas, pois debatiam 

com seus colegas os conceitos como; o que é reprodução, quais os tipos de reprodução, e 

diferenciar os tipos de reprodução nos animais, plantas e bactérias. O bingo da embriologia 

contribuiu para os alunos memorizassem alguns conceitos do desenvolvimento embrionário: 

segmentação, tipos de ovos, tipos de segmentação. Além de atrair a atenção dos alunos para 

o assunto, pode-se notar maior aprendizagem do conteúdo, diferenciando os conceitos entre 

si. Para Pedroso (2009) a ludicidade auxilia no desenvolvimento cognitivo, socialização 

trabalhando as relações afetivas e na construção do conhecimento em qualquer área. Pois 

atividades que provocam situações prazerosas faz com que o estudante se interesse por 

determinado assunto fazendo assim estes irem à busca de novos conhecimentos e 

compartilhar para sociedade escolar ou não. Aplicação de atividades que envolvam os alunos 

e a interação dos mesmos com seus colegas e o professor auxilia no processo de ensino 

aprendizagem de qualidade, fazendo assim que os estudantes explorem seus conhecimentos 

e repasse para os demais, assim pode-se afirmar que houve um maior aprendizado do aluno. 

Executar as atividades lúdicas em sala torna-se um grande desafio para o professor, pois é 

necessário o uso de estratégias para lidar com os alunos, pois trabalhar ludicidade com 

estudantes do ensino médio não é uma tarefa fácil. A partir dos resultados apresentados pode-

se afirmar que a inserção de atividades lúdicas no ambiente escolar que tenha haver com os 

conteúdos é uma ferramenta eficaz para o ensino, resaltando que não substituirá o ensino 

tradicional em sala de aula, mas para reforçar os conteúdos abordados em sala, assim o 

professor observa as dificuldades dos estudantes, e faz com que os mesmos exercitem a 

importância da interação, do trabalho em equipe, aprendendo de uma forma dinâmica, 

facilitando assim no processo de formação destes. 

 

Palavras-chave: Ludicidade; Estudantes; Aprendizagem.    
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A maioria dos solos brasileiros, de maneira especial aqueles em que estão ocorrendo a 

expansão da fronteira agrícola, apresenta características de acidez. Os solos podem ser 

naturalmente ácidos devido à própria pobreza em bases do material de origem, ou pelos 

processos de formação que favorecem a remoção de elementos básicos, bem como, pelo 

cultivo e adubações que levam a tal processo (SILVA, 2009; LOPES; GUILHERME, 1991). 

A acidez trocável refere-se aos íons H+ e Al3+ que estão retidos na superfície dos colóides 

do solo por forças eletrostáticas. O Al+3 trocável é praticamente o único responsável pela 

acidez trocável, pois a quantidade de H+ trocável em solos parece ser relativamente bem 

pequena. É a acidez que os solos apresentam quando em pH menor que 5,5. Acima de pH 

5,5 não existe mais Al³+ trocável. O pH é uma importante propriedade química do solo, 

particularmente em relação à disponibilidade de nutrientes e à presença de elementos 

tóxicos. Segundo Brandão e Lima (2002) o pH do solo, propriedade correlacionada com a 

acidez, é um importante indicador de suas condições químicas, pois possui capacidade de interferir 

na disposição de vários elementos químicos essenciais ao desenvolvimento vegetal, favorecendo ou 

não suas liberações. O estudo realizado visou determinar o pH e a acidez trocável do solo 

localizado na cidade Cajapió-MA, bem como verificar as alterações desses parâmetros com 

a antropização. Foram empregadas amostras de solos provenientes do Banco de Dados do Projeto 

Fauna de Califorídeos e Sarcofagídeos na zona fitogeográfica do estado do Maranhão, desenvolvido 

pelo grupo de pesquisa do laboratório de zoologia prof. Clésio Fonseca do Centro de Estudos 

Superiores de Imperatriz, Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com o laboratório 

invertebrados do Instituto de Ciências Biológicas- ICB da Universidade Federal do Pará- UFPA. O 

estudo teve como universo amostral 6 áreas de ambientes de campos alagados da baixada maranhense 

no município de Cajapió (Figura 1), sendo 3 áreas com visíveis impactos antrópicos e 3 áreas naturais 

(em bom estado de conservação). As áreas apresentam uma distância mínima de 2 km uma da outra. 

A escolha das áreas antropizadas foi baseada na presença de impactos antrópicos decorrentes de 

desmatamento para plantação de pastagem e pela presença de gados e bubalinos. A coleta e 

preservação das amostras foram feitas segundo método proposto pela EMBRAPA (1979). Os 

procedimentos analíticos na determinação de pH e acidez trocável recomendados por Raij et al 

(2001) e EMBRAPA (2009). Os valores obtidos para o pH (Tabela 1) na área natural indicam um 

solo de acidez muito alta no ponto A1 (pH < 5), no ponto A2 de acidez baixa (pH 6,2 – 6,3) e o ponto 

A3 como sendo de acidez alta (pH 5,0 – 5,6). Na área antropizada os pontos A1 e A2 apresentaram 

acidez alta e o ponto A3 uma classificação acidez muito alta, segundo classificação proposta por 

Pauletti (2004). A partir da análise estatística do pH do solo estudado (Tabela 1) observa-se que os 

solos revelaram uma alta variabilidade espacial de pH entre as áreas naturais e antropizadas 

(5% de coeficiente de variação). Na análise da acidez trocável (Tabela 2), resultados obtidos 

de para as áreas Natural e Antropizada são considerados valores altos, pois a quantidade 

suportável para algumas plantas mesmo resistente é de 5 mmol dm-3 indicando que o solo é 

ácido e apresenta toxidez de alumínio. Embora tenha-se observado uma moderada 

variabilidade espacial para a acidez trocável nas áreas A1 e A3 para a área natural e A1 e A2 
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na área Antropizada a análise estatística indicou variações significativa a nível de 5 %, tanto 

espacialmente como entre as área Natural e Antropizada. Os resultados expostos 

evidenciaram que o pH e a acidez trocável sofreram influência da antropização. Credita-se 

que o incremento das maiores quantidades de matéria orgânica ao solo da área antropizada 

pela presença da criação de gado diminuíram o grau de acidez trocável.  

 

Tabela 1. Comparação entre as médias do pH nas áreas naturais e antropizadas do solo da 

cidade de Cajapíó.   

 A1 A2 A3 

Área Natural 4,20 bC 6,39 aA 5,00 aB 

Área Antropizada 5,60 aA  5,08 bB 4,93bC 

 

As médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na coluna e letra maiúscula na linha não 

diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5 % de 

probabilidade 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias da Acidez Trocável nas áreas naturais e antropizadas 

do solo da cidade de Cajapió. 

 A1 A2 A3 

Área Natural 14,78 aA 13,97 aC 14,35 aB 

Área Antropizada 10,19 bB 10,23 bA 8,43  bC 

Acidez trocável (em mmol dm-3) 

 

As médias seguidas pelas mesmas letra minúscula na coluna e letra maiúscula na linha não 

diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5 % de 

probabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do município de Cajapió e pontos amostrais  
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IMPORTÂNCIA DA COLETA DE PILHAS E BATERIAS E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE CAXIAS- MA. 
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Orientadora: Deuzuita dos Santos OLIVEIRA.  
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Em sua forma mais simples, pilhas e baterias são dispositivos que convertem energia 

química em energia elétrica, compostas por substâncias químicas tóxicas, como: Chumbo; 

Níquel; Cádmio; Mercúrio; Cobre; Zinco; Manganês; e Prata, que são perigosas, e se 

descartadas de forma inadequada, podem afetar a saúde e o meio ambiente. Nesse sentido o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA exige disciplinar o gerenciamento e o 

descarte adequado de pilhas e baterias usadas, visando desde a coleta até a deposição final. 

No entanto tal medida legal é considerada insuficiente para solucionar o problema uma vez 

que grande parte da população, não possui conhecimentos sobre os prejuízos ambientais e à 

saúde (CONAMA,1999). Diante disso a educação ambiental como um importante 

instrumento de mudanças que corresponde a um processo educativo permanente 

possibilitando a interações entre seres vivos e o ambiente buscando reconhecer e valorizar 

os problemas ambientais locais e globais. A educação ambiental promove a disseminação 

dos conhecimentos nas escolas, despertando nos alunos o interesse pela preservação e 

questão ambiental (LOPES,2009). Este trabalho visa conscientizar alunos de escolas 

públicas municipais de Caxias-MA, sobre os riscos do descarte indiscriminado de baterias e 

pilhas no meio ambiente, enfatizando a importância da Educação Ambiental nas escolas. Tal 

pesquisa foi realizada com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, buscando conhecer 

a realidade diária de 150 discentes. O primeiro passo foi realizar a seleção de 05 escolas 

públicas, nas quais foram aplicados questionários – vide Fig. 1 - onde pôde-se sondar os 

conhecimentos prévios dos estudantes sobre a coleta destes dispositivos e importância da 

educação ambiental por meio da tabulação de dados. Verificou-se que 100% dos mesmos 

usam pilhas e baterias, 89,2% desconhecem os riscos que o descarte inadequado pode trazer 

a saúde e ao meio ambiente, 100% descartam estes resíduos no lixo doméstico, e 88,5% não 

conhecem a legislação que trata do seu descarte. O levantamento possibilitou perceber o 

quanto é grande a falta de informação e conscientização dos estudantes sobre o uso, cuidados 

e descarte correto de pilhas e baterias.  

 

 
Figura 1 Aplicação dos questionários.  

 

Segundo os testes de conhecimentos aplicados aos alunos, nos mostram a importância de 

trabalhar a questão sobre educação ambiental, pois como demonstrado claramente nos 
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resultados, em algumas escolas os estudantes ainda não possuem está consciência – vide 

figura 2.  

 
Figura 2 – Gráfico da importância do tema discutido em sala de aula. 

 

Para conscientizar e estimular os estudantes ministrou-se palestras, enfatizando a 

importância do descarte correto e os danos que causam ao meio ambiente e a saúde. Em 

seguida distribuiu-se pontos de coletas nas escolas, os quais receberam o nome de 

LABPILHA, para a devida deposição de pilhas e baterias usadas, trazidas pelos próprios 

alunos de suas residências, foram contabilizadas um total de 215 dispositivos recolhidos nas 

escolas. As pilhas e baterias foram entregues ao Laboratório de Materiais e Divulgação 

Científica do CESC/UEMA. Com o desenvolvimento do projeto observou-se a colaboração 

dos alunos e de toda a comunidade escolar, quanto a preocupação e interesse pela melhoria 

do direcionamento final das pilhas e baterias, tendo em vista que, houve a conscientização 

dos mesmo que estes resíduos são de grande perigo para a sociedade como um todo. Segundo 

Dias (2004) é importante que o ser humano cresça com a ideia de preservação da natureza e 

uma das formas que pode ser utilizada para conscientização dos problemas do meio ambiente 

é através da Educação Ambiental no ensino fundamental, podendo alcançar a mudança de 

comportamento de inúmeros alunos, educando-os precocemente e tornando-os influentes na 

defesa do meio ambiente. 
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Macrófitas aquáticas são plantas de ambientes aquáticos encontradas em brejos, em 

ambientes naturais de água doce ou salobra (POTT & POTT, 2000). Elas possuem partes 

fotossintetizantes como folhas e caules que podem ser encontradas flutuando ou submersas 

na água, por isso podem ser classificadas como plantas anfíbias, emersas, emergentes, 

flutuantes livres e fixas, enraizadas, e submersas livres e fixas (IRGANG & GASTAL JR, 

1996). O presente estudo contribui para o conhecimento das espécies de macrófitas do 

município de Caxias, consequentemente para o estado do Maranhão. Dessa forma, 

objetivou-se com este trabalho inventariar as espécies de macrófitas aquáticas do riacho 

Limpeza no Povoado Buenos Aires, município de Caxias, Maranhão. A pesquisa foi 

realizada no povoado Buenos Aires, localizado no 1° distrito de Caxias, apresentando as 

seguintes coordenadas geográficas: latitude 04°42’46.06” sul e longitude 43°15’54.76” a 

oeste, com altitude aproximada de 91 metros. A vegetação característica é de cerrado e mata 

de cocais, tendo como representantes de sua flora o coco babaçu (Orbignya pharelata Mart.), 

o cajueiro ( Anacardium occidentale L.), o pequizeiro (Caryocar coriaceum Wittm.), 

buritizais, dentre outros. A coleta do material botânico foi realizada no período de outubro a 

novembro de 2014, no turno matutino, com auxílio de tesoura de poda e caderneta de campo 

para anotar as informações sobre o material, máquina fotográfica para o registro dos 

exemplares em seus habitats, sacos plásticos para acondicionar o material botânico, e a 

utilização de literatura taxionômica especializada para identificação dos exemplares. As 

exsicatas foram incorporadas no Herbário Prof. Aluízio Bittencourt (Habit) do 

CESC/UEMA. No inventário foram obtidas 15 famílias, 24 gêneros e 28 espécies (Tabela 

1). As famílias com maior número de espécies foram Cyperaceae com 7 espécies; Asteraceae 

com 4 espécies; Poaceae com 3 espécies; Convolvulaceae e Onagraceae com 2 espécies 

cada; e Alistamaceae, Araceae, Boraginaceae, Cabombaceae, Commelinaceae, 

Lentibulariaceae, Menyanthaceae, Nympheaceae, Salviniaceae e Xyridaceae com uma 

espécie cada. Encontram-se na figura 1, alguns dos exemplares de macrófitas aquáticas que 

forma coletados no riacho Limpeza. Os ambientes aquáticos possuem uma grande riqueza 

de diversidade de espécies de macrófitas aquáticas, e essas por sua vez são responsáveis por 

boa parte da ciclagem de nutrientes desses ambientes, além disso, macrófitas aquáticas são 

fonte de alimentos para diferentes grupos de animais, além de oferecer abrigos aos seres 

associados. As macrófitas aquáticas são boas indicadoras de qualidade ambiental. Nesse 

contexto, o conhecimento sobre essas espécies através de levantamentos florísticos nos 

possibilita, conhecer a riqueza e a diversidade dessas espécies, bem como suas formas de 

estrutura, distribuição e suas resistências à poluição. Possibilitando, portanto, uma ampliação 

do conhecimento da flora associada aos recursos aquáticos do estado do Maranhão, visto 

que são inexistentes estudos acerca da temática para o município e consequentemente para 

o Estado. 
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Tabela 1 - Lista de espécies de macrófitas aquáticas que foram encontradas no Riacho 

Limpeza, Povoado Buenos Aires, 1° distrito de Caxias – Maranhão, distribuídas de acordo 

com sua classificação em : plantas anfíbias, emersas, emergentes, enraizadas, flutuantes 

livres e fixas, e submersas livres e fixas. 

Família / Espécie Classificação 

Alistamaceae 

Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau 

 

Emergente 

Araceae 

Montrichardia linifera (Arruda) Schott 
 

Enraizada 

Asteraceae 

Centratherum punctatum Cass. 

Eclipta alba (L.) Hassk. 

Enydra radicans (Willd.) Lack 

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. 

 

Emergente 

Emergente 

Anfíbia 

Emergente 

Boraginaceae 

Euploca filiformis (Lehm.) J. I. M. Melo & Semir 
 

Emergente 

Cabombaceae 

Cabomba aquatica Aubl 
 

Submersa fixa 

Commelinaceae 

Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder 
 

Anfíbia 

Convolvulaceae 

Ipomoea aquatica Forssk 

Ipomoea asarifolia (Ders.) Roem. & Schult 

 

Anfíbia 

Anfíbia 

Cyperaceae 

Cyperus gardneri Nees 

Cyperus aggregatus (Will.) Endl. 

Eleocharis debilis Kunth 

Eleocharis sp. 

Kyllinga odorata Vahl 

Oxycarum cubense (Poepp. & Kunth) Lye 

Pycreus lanceolatus (Poir.) C. B. Clarke 

 

Emergente 

Emergente 

Emergente 

Submersa fixa 

Emergente 

Emergente 

Emergente 

Lentibulariaceae 

Utricularia foliosa L.  
 

Submersa fixa 

Menyanthaceae 

Nymphoides indica (L.) Kuntze 
 

Flutuante fixa 

Nympheacea 

Nymphaea pulchella D. C. 

 

Flutuante fixa 

Onagraceae 

Ludwigia peploides (Kunth)P. H. Raven 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara 

 

Emergente 

Emergente 

Poaceae 

Leersia hexandra Sw. 

Panicum repens L. 

Setaria sp. 

 

Submersa 

Emergente 

Emergente 

Salviniaceae 

Salvinia auriculata Aubl. 
 

Flutuante livre 

Xyridaceae 

Xyris jupicai (L.) C. Rich 
 

Emergente 
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Figura 1 - A - Cyperus gardneri Nees; B - Ipomoea aquatica Forssk; C - Ludwigia peploides 

(Kunth)P. H. Raven; D - Cabomba aquatica Aubl.; E - Xyris jupicai (L.) C. Rich; F - Salvinia 

auriculata Aubl.; G - Echinodorus tenellus (Mart.) Buchenau ; H - Montrichardia linifera 

(Arruda) Schott; I - Nymphoides indica (L.) Kuntze. 

 

Palavras-chave: Plantas aquáticas, Ambientes naturais, Preservação ambiental. 
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ALTERAÇÃO HEPÁTICA COMO BIOMARCADOR DE CONTAMINAÇÃO 

AQUÁTICA EM TILÁPIA-DO-NILO, Oreochromis niloticus, CRIADA EM LAGOAS 

NATURAIS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO MARACANÃ, 

SÃO LUÍS, MA. 

 

Orientanda: Elielma Lima de SOUSA – Voluntária. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA. 

Profª. Drª do Departamento de Química e Biologia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradora: Suelen Rosana Sampaio de OLIVEIRA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

A utilização de biomarcadores em peixes tem sido uma ferramenta efetiva na avaliação da 

qualidade de recursos hídricos (SILVA, 2004). A Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Maracanã possui muitos rios e lagoas, ambientes ricos em espécies da fauna íctica 

(CARVALHO-NETA, 2010). Essa APA pode ser considerada um excelente ambiente para 

estudo, pois, além de ser de grande importância para a região, constitui um ecossistema que 

sofre constante ação antropogênica. Frente ao exposto, o investimento neste tipo de estudo 

justifica-se pelo retorno de resultados positivos, principalmente no que diz respeito à 

melhoria da qualidade ambiental. Portanto, torna-se necessário avaliar aspectos 

histopatológicos de peixes, para o monitoramento de contaminação aquática decorrente das 

atividades humanas, bem como fornecer informações importantes sobre o estado de saúde 

destes. No presente trabalho objetivou-se validar alterações histopatológicas de fígado como 

biomarcador em tilápia, Oreochromis niloticus, cultivadas na Lagoa Serena (lagoa natural) 

na Área de Proteção Ambiental do Maracanã, São Luís, MA. Foram coletados 24 exemplares 

de O. niloticus (tilápia) nos meses de janeiro (período chuvoso) e outubro (período seco) de 

2014, em lagoas naturais da APA do Maracanã. Foram obtidos os parâmetros abióticos da 

água dos ambientes de coleta dos peixes (temperatura e pH). Em campo, os peixes foram 

anestesiados com benzocaína e eutanasiados. Em seguida os exemplares de tilápia foram 

pesados e medidos, anotando-se os dados biométricos de comprimento total (Lt) e 

comprimento padrão (LP) em centímetros e, peso total (Wt) em gramas. Posteriormente, os 

peixes foram analisados macroscopicamente, quanto ao sexo e desenvolvimento gonadal. 

Para a classificação macroscópica dos estádios de maturação, considerou-se a escala de 

Vazoller (1996): EG1 (imaturo), EG2 (em maturação ou repouso), EG3 (maduro) e EG4 

(esgotado). Retiraram-se os fígados, os quais foram fixados em formol a 10%, passando, 

posteriormente, por processamento histológico de rotina. As laminas foram coradas com 

Hematoxilina-Eosina (HE). Em microscópio de luz realizou-se a análise dos cortes 

histológicos, caracterizando-se as lesões observadas. As variáveis ambientais (temperatura 

e pH) apresentaram mínima variação e foram consideradas normais para a área (Tab.1).  

 

Tabela 1: Parâmetros abióticos analisados na Lagoa Serena da APA do Maracanã, nos 

meses de janeiro e outubro de 2014. 

 Parâmetros

  

 Período chuvoso Período seco 

Temp. (°C) 31 32.8 

pH 7.5 6.48 
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Dos 24 exemplares analisados de tilápia variaram entre 15,4 a 25,8 cm de comprimento total 

(Lt). Quando na análise de distribuição de frequência por sexo, constatou-se maior 

frequência de machos na classe de comprimento de 21,4 a 24 cm e de fêmeas na classe entre 

17 a 22 cm. Os valores morfométricos (comprimento e peso total) foram maiores para os 

espécimes coletados no período chuvoso como mostra a tabela 2.   

 

Tabela 2: Dados biométricos dos exemplares de O. niloticus coletados em lagoas naturais 

da APA do Maracanã, São Luís-Maranhão, nos meses de janeiro e outubro de 2014. 

Parâmetros Media ± Desvio Padrão 

    (Janeiro/2014) (Outubro/2014) 

Lt (cm)* 21,64 ± 2,91 17,35 ± 0,56 

Lp (cm)* 16,67 ± 2,53 13,43 ± 3,37 

Wt (g)* 167,46 ± 61,59 54,42 ± 58,45 

*Dados biométricos: Lt (comprimento total); Lp (comprimento padrão); Wt (peso total). 

 

Foram registrados fêmeas e machos em EG1, EG2 e EG3 em ambos os períodos (Fig. 1), 

contudo, não foi encontrado animais em EG4 (desovados).  

 

Figura 1: Frequência dos estádios maturacionais de fêmeas e machos de O. niloticus 

capturados na Lagoa Serena em janeiro (A) e outubro (B) de 2014. 

 

O exame histopatológico revelou que 80% das amostras apresentaram algum tipo de 

alteração morfológica, sendo a maior ocorrência registrada para o período seco. As 

alterações histológicas hepáticas observadas foram congestão, esteatose, vacuolização, 

necrose, hemossiderina e centro de melanomacrófagos (Fig. 2).  
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Figura 2: Fotomicrografia mostrando o fígado de O. niloticus. A) Hepatopâncreas (hp) com 

hemossiderina próximo (seta); B) Necrose (*) e vacuolização dos hepatócitos (seta). 

Coloração HE. 

 

Estas alterações histológicas encontradas em fígados de O. niloticus, possivelmente, são 

decorrentes de ambiente perturbado por efluentes domésticos que chegam até as lagoas da 

região. 

 

Palavras-chave: Peixes, Alterações histológicas, Monitoramento. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLOGICA DA ESPÉCIE Desmodus rotundus 

(CHIROPTERA: PHYLOSTOMIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

MUNICIPAL DO INHAMUM CAXIAS/MA, BRASIL. 

 

Orientando: Fábio Henrique de Souza CARDOSO - Voluntário. 

Graduando em Ciências Biológicas Licenciatura, CESC/UEMA 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS. 

Profª. Drª do Departamento de Química e Biologia, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Ana Priscila Medeiros OLÍMPIO - Prof.ª Esp. Substituta do Departamento 

de Química e Biologia, CESC/UEMA. Elmary da Costa FRAGA Prof. Dr do Departamento 

de Química e Biologia, CESC/UEMA. 

 

A espécie Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810) pertence à família Phyllostomidae, 

subfamília Desmodontinae e é conhecida como “morcego vampiro comum”, alimenta-se 

preferencialmente de sangue de mamíferos, sendo que sua especialização hematófaga tem 

lhe propiciado o mais alto nível na guilda trófica dos morcegos neotropicais (ANDRADE 

2011). Os representantes desta subfamília apresenta um apêndice nasal (folha nasal) em 

forma de ferradura (BAKER et al., 2003; REIS et al., 2007) (Figura 1) e habitam todo o 

território nacional, ocorrendo na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Floresta Atlântica, Pantanal 

e em áreas urbanas (PAGLIA et al., 2012). Morfologicamente apresenta estrutura adequada 

para a locomoção quadrúpede horizontal e vertical que o permite saltar e alçar voo a partir 

do solo (GREENHALL et al,. 1983) possuem também um polegar alongado com três 

almofadas características da espécie usadas nos deslocamentos pelo solo (GREENHALL et 

al., 1983), não possuem cauda evidente e a membrana interfemural, geralmente estreita, 

lábio inferior é profundamente sulcado, sendo os caninos e incisivos superiores grandes e 

cortantes, enquanto os incisivos inferiores são curtos e bilobados (ANDRADE 2011). Este 

estudo teve como objetivo realizar uma caracterização morfológica dos espécimes de 

Desmodus rotundus de ocorrência na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, 

(APA Municipal do Inhamum) localizada no município de Caxias/MA. Os morcegos foram 

coletados no período de janeiro de 2014 a junho de 2015 das 18:00 às 23:00 horas com o uso 

de redes de neblina (Mist nets) de diferentes tamanhos (12x3, 9x3 e 6x3) que foram armadas 

junto a fontes de alimento e em possíveis rotas de voo, em diferentes locais na APA 

Municipal do Inhamum. Os espécimes coletados foram colocados em sacos de pano no qual 

foram anotados dados como horário de coleta, data, local e nome dos coletores nas fichas de 

campo. Em seguida foram levados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular do 

CESC/UEMA onde foram fotografados, sacrificados, etiquetados, pesados, medidos e 

identificados através de literaturas específicas. As medidas foram obtidas para o antebraço 

direito (AD) e esquerdo (AE), Orelha (O), Trago (T), Pé e Calda (C) (Tabela 1). Foram 

coletados 25 espécimes de D. rotundus sendo 13 fêmeas (11 adultas e 2 jovens) e 12 machos 

(10 adultos e 2 jovens) coletados nos meses de janeiro/2015, abril/2014, maio/2014, 

junho/2015 e setembro/2014 (Tabela 2). Observou-se que os espécimes do presente estudo 

possuem pelagem bastante macia e brilhante com coloração pardo-dourado na parte dorsal 

do corpo e cinza-claro na porção ventral com focinho muito curto e folha nasal reduzida, 

sem vestígios de cauda, polegares bem compridos com três calosidades e unhas fortes. Os 

espécimes apresentaram porte médio com o peso variando entre 25 a 41 g, entre os machos 

o peso variou de 25 a 30 g enquanto que as fêmeas mostraram-se mais pesadas com o peso 

variando de 27 (fêmea jovem) a 41 g (fêmea gestante). As medias do antebraço direito 

variaram 51,45 a 67,03 mm e para o esquerdo 52,92 a 72,85 mm. Quando analisado as 
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medias do antebraço para os machos observa-se que este tem um porte menor que as fêmeas, 

pois as medidas variaram de 51,45 a 61,44 mm para antebraço direito e 50, 88 a 59,42 mm 

para o esquerdo enquanto que as fêmeas apresentaram 57,89 a 67,03 mm para o antebraço 

direito e 57,4 a 72,85 mm para o esquerdo. Corroborando com (GREENHALL et al. 1983) 

que afirma que as fêmeas são maiores e mais pesadas do que os machos. Fórmula dentária 

observada foi de i (incisivo) 1/2 c (caninos) 1/1 pm (pré-molar) 1/2 m (molar) 1/1 = 20 

dentes. Quanto às medidas das orelhas, não observou-se diferença significativa, em ambos 

os sexos que variou de 12,08 a 19,81 mm nas fêmeas e de 13,72 a 19,16 mm nos machos. O 

mesmo foi observado para as medidas do trago e do pé. Os dados morfológicos mostraram 

que há uma diferença entres os espécimes machos e fêmeas, além disso, permitiram inferir 

a ocorrência de D. rotundus para a APA Municipal do Inhamum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Folha nasal de Desmodus rotundus em forma de ferradura dos espécimes da APA 

Municipal do Inhamum. Fonte: GENBIMOL. 

 

Tabela 1- Medidas morfológicas obtidas para os espécimes machos e fêmeas da APA 

Municipal do Inhamum. 

 

Característica 
Macho ♂ Fêmea ♀ 

Menor Maior Menor Maior 

Peso (g) 25 30 27 67,03 

AD (mm) 51,45 61,44 57,89 72,85 

AE (mm) 50,88 59,42 57,4 8,88 

T (mm) 3,84 6,96 5,38 19,81 

O (mm) 13,72 19,16 12,08 17,59 

P (mm) 10,67 15,25 12,86 41 

 

 

Tabela 2- Proporção de machos e fêmeas coletadas durante o desenvolvimento do trabalho  

Mês 
Quantidade 

Total 
Machos ♂ Fêmeas ♀ 

Abril/2014 0 1 1 
Maio/2014 0 2 2 

Setembro/2014 1 1 2 
Janeiro/2015 4 0 4 
Junho/2015 7 9 16 
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LEVANTAMENTO DO MOLUSCO Biomphalaria NO RIACHO PONTE, 

BALNEÁRIO VENEZA E APA DO BURITI DO MEIO EM CAXIAS – MA. 

 

Orientando: Fernando Carvalho de ARAÚJO – Voluntário. 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura Habilitação em Biologia – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Carlos Augusto Silva de AZEVÊDO. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Bruno Rafael da Silva TEIXEIRA – Graduando em Ciências Licenciatura 

Habilitação em Biologia – CESC/UEMA; Dandara Candido SANTOS – Graduanda em 

Ciências Licenciatura Habilitação em Biologia – CESC/UEMA; Maycon Adams da Silva 

BONFIN – Graduado em Ciências Licenciatura Habilitação em Biologia – CESC/UEMA. 

 

As espécies do gênero Biomphalaria encontram-se no filo Mollusca, classe Gastropoda, 

subclasse Pulmonata, ordem Basommatophora e família Planorbidae. O gênero 

Biomphalaria estar intimamente ligado ao ciclo da esquistossomose por apresentar-se como 

hospedeiro intermediário (vetor), onde são identificadas dez espécies do gênero pro Brasil, 

onde três destes são transmissoras da doença, o Biomphalaria glabrata, o B. straminea e o 

B. tenagophila. A presença dos hospedeiros intermediários constitui condição necessária e 

indispensável para que se desenvolva o ciclo do parasita e o estudo destes hospedeiros é 

importante para que se possa interpretar corretamente o papel que possuem na transmissão 

da doença e orientar medidas de controle adequadas a cada localidade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2008). A relação da distribuição geográfica das espécies do gênero Biomphalaria 

na região Nordeste do Brasil tem grande importância espacial como vetor da 

esquistossomose, sendo distribuídos nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (PAZ, 1997). O B. straminea é 

encontra em quase todas as bacias hidrográficas do Brasil, e predominantes no nordeste do 

país (PARAENSE, 1986; PARAENSE & CORRÊA, 1989), devido sua elevada densidade e 

rápida proliferação em ambientes com altas temperaturas (SOUZA & LIMA, 1997). 

Apresentam concha discoidal em espiral plana (planispiral), com os lados aproximadamente 

paralelos, orifícios genitais localizados do lado esquerdo do corpo e um par de tentáculos 

finos e longos (SILVA, 2012). Possuem hemolinfa vermelha devido à hemoglobina 

(PARAENSE, 1975). A correta identificação espécie-específica é um pré-requisito 

fundamental para as tomadas decisões durante o planejamento e a execução de ações visando 

o controle das populações naturais de Biomphalaria (OHLWEILER et al., 2010). O objetivo 

é realizar levantamento taxonômico do molusco Biomphalaria na área do Riacho Ponte, 

Balneário Veneza e na Área de Proteção Ambiental do Povoado Buriti do Meio, localizados 

no município de Caxias - MA, detectar o nível de infestação do parasito nos pontos coletados 

através do teste parasitário, como verificar a ocorrência do parasito Schistosoma mansoni 

nos espécimes. Foram realizadas coletas na APA do Buriti do Meio, situada a 35 km do 

perímetro urbano da cidade de Caxias, com fisionomias comuns do bioma Cerrado em sua 

predominância é composta de solos arenosos, ácidos, pobres em nutrientes e frágeis. O 

Riacho Ponte que é afluente do rio Itapecuru com extensão de 6 Km, e somente 2 Km se 

situa no perímetro urbano da cidade e o Balneário Veneza um ponto turístico da cidade e 

com águas de propriedades medicinais (CAXIAS, 2004) (Figura 1).  
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Figura 1: (A) Igarapé na área de Proteção Ambiental do Povoado Buriti do Meio; (B) Ponto 

de coleta do Balneário Veneza e (C) Riacho Ponte. 

 

As coletas foram realizadas entre os meses de abril a julho coletados manualmente fazendo 

uso de luvas de borrachas e sacos plásticos. Todos os espécimes foram acondicionados em 

sacos plásticos com água do riacho e levados ao Laboratório de Entomologia Aquática - 

LEAq, e posteriormente  identificados. A identificação foi realizada por meio da morfologia 

externa da concha e dissecção para visualização da morfologia interna, observados nas lupas 

e microscópio segundo metodologia de Paraense (1972) (Figura 2). 

 

Figura 2: Identificação do Biomphalaria straminea. (A) Observação do Molusco à lupa, (B) 

Concha característica e (C) Morfologia interna. 

 

Foram identificados 167 espécimes de Biomphalaria straminea, das quais 113 foram 

coletadas no Balneário Veneza e 54 no Riacho Ponte e nenhum espécime para a APA do 

Buriti do Meio (Figura 1A), tendo em vista que a espécie apresenta preferência por 

ambientes hídricos nos perímetros urbanos. Apesar da APA do Buriti do Meio possuir 

moradias em torno de seus igarapés, não foram encontradas nenhuma evidência destes 

moluscos. Mediante aos números de indivíduos coletados da espécie Biomphalaria 

straminea, verificou-se nos teste parasitológicos (Figura 3), que não há infestação nem de 

cercarias e nem por ovos do parasito Schistossoma. mansoni, no entanto como ocorre uma 

grande proliferação deste molusco, estudos mais incisivos se tornam necessários para 

melhores resultados, já que os estudos para o estado do Maranhão são escassos e os números 

que revelam dados para o estado, não estão relacionados às coletas sistematizadas do mesmo 

e sim dados levantados pelo Ministério da Saúde em pontos isolados do estado. 
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Figura 3: Teste parasitológico. (A) Observação dos moluscos esmagados na lupa; (B e C) 

Teste da luz artificial para a liberação das cercarias. 

 

Palavras-chave: Molusco, Biomplaria, Teste parasitológico. 
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Orientador: Luis Carlos Mendes RODRIGUES. 
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A educação ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e capacitação 

da população em geral sobre os problemas ambientais. Com ela, busca-se desenvolver 

técnicas e métodos que facilitem o processo de tomada de consciência sobre a gravidade dos 

problemas ambientais e a necessidade urgente de nos debruçarmos seriamente sobre ele 

(MARCATTO, 2002). A Educação Ambiental tem sido trabalhada nas escolas, como fim de 

estabelecer uma consciência ambiental no individuo, de forma que ações em favor do meio 

ambiente sejam práticadas não só nas escolas, mas em toda comunidade envolvida no 

processo educacional (FARIAS et al., 2012). O trabalho teve como objetivo avaliar o nível 

de conhecimento dos alunos de ensino básico infantil a cerca da educação ambiental na 

comunidade de Pindoval no município de Miranda do Norte. A pesquisa foi realizada no 

período de setembro a outubro de 2015 em duas escolas do povoado Pindoval  no município 

de Miranda do Norte a Escola São José e a escola João Carneiro onde realizou-se a aplicação 

de questionários com questões abertas e fechadas a cerca da Educação Ambiental. 

Participaram da pesquisa 70 alunos, sendo 43 na Escola João Carneiro e 27 na Escola São 

José. Verificou-se que na escola João Carneiro mais da metade dos alunos 41 (59%) afirmam 

não ter conhecimento sobre a sustentabilidade, apenas 2 (3%)  dos alunos sabem o que é 

sustentabilidade. Enquanto que na escola João Carneiro o percentual de alunos que 

responderam ter conhecimento sobre sustentabilidade foi 25 (36%), apenas 2% ainda não 

tinham ouvido falar nada sobre o assunto abordado em sala de aula (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Distribuição de alunos que já ouviram falar em sustentabilidade. 
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Quanto ao assunto coleta seletiva verificou-se que na escola João Carneiro 43 alunos (49%) 

responderam que sim e 13% responderam que desconhecem o termo coleta seletiva, 

enquanto a escola São José 26 (37%) dos  alunos responderam que sim, e 1% respondeu que 

não sabe o que é coleta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Distribuição de alunos que conhecem a coleta seletiva. 

 

Verificou-se que em relação ao destino do lixo orgânico na escola São José 36% dos alunos 

afirmam que o lixo seco e o lixo orgânico da escola são jogados a céu aberto, pois, não há 

lugar para destinar todo o lixo produzido, somente no ano de 2014 que a escola São José 

realizou uma amostra de compostagem doméstica, realizada pelos estudantes de Miranda do 

Norte, no entanto a única opção é jogar a céu aberto, 2% nunca ouviram falar em lixo 

orgânico. Na escola João Carneiro de Sousa os resultados obtidos foram semelhantes ao da 

escola São José, onde 49% dos alunos afirmaram que todo o lixo é jogado a céu aberto, pois, 

na comunidade não há o recolhimento desse lixo, portanto fica difícil dar o destino correto 

desses resíduos (Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Qual o destino do lixo orgânico da escola? 

 

O estudo realizado sobre os grandes problemas ambientais que a comunidade de Pindoval 

enfrenta, demonstrou que 43% dos alunos da escola João Carneiro e 16% dos alunos da 

escola São José relataram que é o excesso de lixos jogados nas ruas pelos próprios 

moradores, para 19% dos alunos da escola João Carneiro e 22% da escola São José 

afirmaram que o grande problema da comunidade ainda é a poluição dos fontes de águas que 

existem na comunidade, os açudes e igarapés estão praticamente todos poluídos (Figura 4). 
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Resultados semelhantes a estes foram verificado por um estudo de percepção ambiental na  

FUNEC entre 30 alunos, sendo 15 do ensino médio e 15 alunos do  EJA. Os principais 

problemas ambientais relatados por 94% dos alunos do ensino médio e 78% dos alunos do 

EJA em seus bairros é o lixo nas ruas, porém cerca de 30% dos alunos relataram que também 

jogam lixos nas ruas, falta uma maior conscientização e sensibilização dos mesmos 

(FREITAS E MAIA, 2009). Não houve divergência da realidade educacional nas duas 

escolas, os alunos de ambas conhecem os problemas ambientais existentes por outros meios 

de comunicação que não a escola. Portanto, as questões ambientais precisam ser 

desenvolvidas mais adequadamente nas duas escolas através de um ensino ativo e 

participativo que proporcione a formação da consciência ambiental de seus alunos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Percepção, Escola. 
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O lagarto Ameivula ocellifera, está amplamente distribuída no Cerrado, na Caatinga e em 

restingas ao longo da costa nordeste brasileiro (DIAS & ROCHA, 2007), em relação ao 

hábito alimentar são todos forrageadores ativos, alimentando-se predominantemente de 

cupins e larvas de insetos (VITT & PIANKA, 2004). O mecanismo de alimentação é 

claramente um fator importante que determina o sucesso de adaptação de vertebrados, além 

disso, o tamanho das estruturas de alimentação pode influenciar ou, pelo menos, limitar o 

tipo e tamanho de presa que pode ser ingerido (ROTH & WAKE, 1989). Os elementos 

ósseos do palato são: pterigoide, ectopterigoide, palatina, vômer, maxila, e a pré-maxila 

mediana (OELRICH, 1956). Em vista palatal do A. ocellifera, a maxila se apresenta sulcada, 

formando uma calha que sustenta os dentes. Os dentes pterigóides, formam um aro 

extremamente curto ao longo da margem mediana do osso pterigóide e estão anexados à 

superfície ventral do mesmo. Alguns estudos relacionados à morfologia da cavidade oral de 

répteis mostram que a área anterior da coana, apresenta um epitélio fortemente 

queratinizado, algumas glândulas mucóides também são encontradas na região do palato pré-

coanal apenas por discretas glândulas caliciformes (BIZARRO & SOARES, 2013). A 

escassez de informações sobre vários aspectos morfológicos desta espécie pressupõe a 

necessidade de novas pesquisas. Objetivou-se acrescentar dados referentes à morfologia do 

palato do A. ocellifera, comparando com o observado em outras espécies. Foram utilizados 

dez lagartos adultos da espécie A. ocellifera. Os animais foram eutanasiados com licença do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), utilizando técnicas humanitárias. Os 

palatos foram então fixados em solução de formol 10% e posteriormente descalcificados em 

EDTA (Ácido Etileno Diamino Tetra Acético) a 5% por quatro dias e foram processados 

segundo protocolo de rotina. Os cortes histológicos apresentaram 5µm de espessura e foram 

montados em lâminas de vidro e corados com hematoxilina-eosina. A análise do material foi 

realizada em um fotomicroscópio de luz e foram realizadas as medidas morfométricas da 

espessura do epitélio em micrômetros (µm). As medições foram realizadas em três pontos 

das regiões rostral, média e caudal, sendo utilizadas quatro lâminas de cada um dos 

espécimes, obtendo-se as médias e seus respectivos desvios padrões. Macroscopicamente 

foi possível observar que a cavidade oral apresenta o formato de um triângulo isóscele, 

achatado dorso ventralmente o que limita o espaço no seu interior. O palato apresenta uma 

superfície bastante irregular (Figura 1). A camada mucosa é composta por um epitélio 

estratificado pavimentoso paraqueratinizado. Em pequenos pontos do epitélio, nota-se a 

presença de delgada camada de queratina, e esta pode se apresentar desprendida. Logo 

abaixo do epitélio, observa-se uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, que 

se adere ao periósteo do osso suprajacente. É possível observar uma extensa vascularização, 

em todo tecido conjuntivo, bem como vasos adjacentes a camada basal do epitélio. 
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Figura 1 – Vista ventral do palato do Ameivula ocellifera. 

 

 As glândulas palatinas são predominantemente mucosas e se localizam majoritariamente na 

porção rostral do palato. Nota-se ainda periósteo e osso compacto formando o palato duro 

(Figura 2).                 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fotomicrografia de palatoda Ameivula ocellifera. Em A, observa-se epitélio, 

lâmina própria (c) e periósteo (p). Em B, nota-se, glândulas salivares palatinas mucosas 

(seta) e epitélio estratificado não queratinizado (*). 

 

Segundo a avaliação morfométrica realizada através das medidas da espessura do epitélio 

nas porções rostral, média e caudal o epitélio total apresentou um espessamento na sua região 

média e discreto adelgaçamento na porção caudal (Tabela 1). Em alguns cortes foi possível 

observar a presença de dentes chamados pterigoides (Figura 3). Tais elementos dentais 

apresentam formato variando de ovalado a cônico. Esses dentes apresentam-se inseridos a 

cavidades presentes no osso pterigóide e estão fixados a ele por uma faixa de tecido 

conjuntivo.  

 

Tabela 1 - Espessura do epitélio total em diferentes regiões do palato do A. ocellifera. 

ESPESSURA EPITELIAL 

ÁREA MÉDIA DP 

Rostral 22,50 1,47 
Média 29,12 6,28 
Caudal 27,00 2,76 
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Figura 3 – Destacam-se os dentes pterigoides em diferentes estágios de maturação. 

 

A estrutura morfológica do palato do Ameivula ocellifera observada se assemelha a de outros 

lagartos especificamente da família dos teiídeos comprovando sua inclusão na ordem dos 

Squamatas. 

 

Palavras-chave: Lagarto. Morfometria. Microscopia óptica. 
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O Brasil apresenta a maior biodiversidade de anfíbios do planeta, abrigando 875 espécies, 

sendo, 847 Anuros; um Caudata e 27 Gymnophionas (SBH,2010). Os anuros são os anfíbios 

mais bem sucedidos que outros organismos, quando se leva em conta a sua variedade 

morfológica relacionada à locomoção, podendo saltar, nadar, andar, escavar ou escalar.  No 

Brasil desde a década de 1960 até hoje, foram descritas 313 espécies de anfíbios, mas nos 

últimos dez anos foram descritas 97 novas espécies, porém dados mais recentes mostram 

que o Brasil apresenta a maior biodiversidade de anfíbios do planeta (SBH, 2010). Quando 

se trata da classe anfíbia é importante se falar da ondem Anura, que são bem conhecidos e 

que inclui em diversas espécies de sapos. O grupo Anura possui uma grande importância 

ecológica, tanto por sua grande diversidade quanto pelo fato de corresponderem a um grupo 

que estão tanto na água quanto na terra (SILVANO; SEGALLA, 2005). Tratando-se de 

habitats os anuros estão sempre relacionados a corpos limnológicos, pois os mesmos 

necessitam da água para sua reprodução. Um dos Rios mais representativos para o estado do 

maranhão é o Rio Itapecuru. A palavra IRAPECURU é de origem indígena que 

etimologicamente, significa: ITA = pedra; PE = caminho; CURU = grande, “caminho da 

pedra grande’’ (BATISTA, 1997). Pela importância e relevância do Médio Itapecuru e sua 

relação com os anuros, o trabalho tem por objetivo propor o conhecimento da biodiversidade 

de Anuros no Médio Itapecuru, quantificando taxonomicamente os espécimes encontrados 

e amostrando a riqueza, abundância e similaridade de áreas ainda não exploradas do Rio em 

trechos urbanos e rurais. As coletas de dados foram realizadas nas margens do rio Itapecuru 

no perímetro urbano e rural do município de Caxias no período de Maio a Julho de 2015. 

Foram demarcados quatro pontos de coleta no Médio Itapecuru da cidade de Caxias, dois 

pontos de coletas na zona urbana, localizados no Bairro Cangalheiro (ponto 1) e no Bairro 

Trizidela (ponto 2) e dois pontos na zona rural, localizados no Povoado Barriguda (ponto 3) 

e Povoado Pontão (ponto 4). Na coleta dos anfíbios foram utilizadas armadilhas de 

Interceptação e Queda composta de cinco baldes de 60 litros dispostos em forma de “I”. Para 

maior quantificação de dados, os transectos foram vistoriados à noite, onde o animal 

visualizado foi identificado e anotado em caderno de campo, com as características 

especificas de cada indivíduo dentro do seu ambiente. Na identificação dos anuros, os 

espécimes foram fotografados e observados seus caracteres taxonômicos, a partir disso 

foram identificados com o auxílio de chaves taxonômicas de Vitt, et al. (2006), onde os 

mesmos confirmados a táxon específico, foram corroborados dados de coleta para obtenção 

dos índices ecológicos estimando a riqueza e abundância das espécies demonstrados em 

tabelas e gráficos. Outro fator ecológico estabelecido  foi o índice de Similaridade entre as 
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aéreas, a qual foi efetuado pelo Coeficiente de Jaccard. Para a realização do índice de 

similaridade é necessário a indicação da presença ou ausência das espécies nos pontos de 

coleta amostrados, após a verificação a aplicação do Coeficiente de Jaccard para verificar a 

similaridade entre as áreas. Após as verificações em armadilhas e vistorias noturnas foram 

amostrados 75 espécimes, distribuídos em 8 gêneros e 16 espécies demonstrados na Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Lista de espécies coletados em Trechos do Médio Itapecuru em zonas urbanas e 

rurais. 

N° ESPÉCIES N° ESPÉCIES 

1 Rhinella jimi (Stevaux, 2002) 9 Hypsiboas boans (Lineaus, 1758) 

2 Rhinella marina (Linneaus, 1758) 10 Hypsiboas punctatus (Schneider, 

1799) 

3 Rhinella mirandaribeiroi (Gallardo, 

1965) 

11 Scinax ruber (Laurenti, 1768) 

4 Phylomedusa hypochondrialis 

(Daudin, 1800) 

12 Scinax x-signatus ( Spix, 1824) 

5 Scinax nebulosus (Spix, 1824) 13 Physalaemus albifrons (Spix, 

1824) 

6 Dendropsophus leucophyllatus 

(Beireis, 1783) 

14 Leptodactylus macrosternum 

(Miranda-Ribeiro, 1926 

7 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) 15 Leptodactylus vastus (Lutz, 1930) 

8 Hypsiboas multifasciatus (Gunther 

1859) 

16 Leptodactylus mystaceus (Spix, 

1824) 

 

Foi obtido uma descrição taxonômica de cada espécie onde demonstrou-se o nome vulgar, 

uma breve diagnose das espécies, domínio fitogeográfico onde foi encontrada e um 

comentário da literatura sobre as espécies averiguadas. De acordo com os pontos de coleta, 

o ponto 2 foi o que apresentou uma maior riqueza de espécies totalizando cerca de 11 

espécies, sendo também o ponto que apresentou uma maior abundância de anfíbios com 45 

espécimes. Observou-se que a espécie Hypsiboas multifasciatus é a espécie mais abundante 

dentre todas as espécies catalogadas amostrando um percentual de 28% quando comparado 

as outras espécies. H. multifasciatus possui ampla distribuição geográfica, sendo encontrada 

no Brasil Central, Sul, e Sudeste brasileiro, e também no estado de Rondônia (ETEROVICK; 

SAZIMA, 2004). Ocorre também no nordeste da Argentina e leste da Bolívia, Paraguai e 

Uruguai (FROST, 1985), o que pode possibilitar futuras comparações entre as diversas 

populações. Quanto a distribuição de espécies nos pontos de coleta observou-se que o Ponto 

de Coleta que amostrou o maior número de espécimes coletados foi o ponto II, o ponto com 

menor número de espécies foi o ponto 4. Espécies pouco exigentes quanto às condições 

ambientais tendem a tornarem-se comuns em áreas alteradas. Mesmo em áreas urbanas, 

corpos d´água são responsáveis pelo estabelecimento e manutenção das comunidades de 

anfíbios (NERY, 2014). Após a verificação da composição de espécies de cada área e 

aplicação do Índice de Similaridade foi obtido uma Matriz de similaridade como 

demonstrado na Tabela 2 
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Tabela 2 - Matriz de Similaridade entre os pontos de coleta amostrados do Levantamento 

do Médio Itapecuru 

Pontos de 
Coleta 

P1 P2 P3 P4 

P1 - - - - 
P2 0,2 - - - 
P3 0,09 0,05 - - 
P4 0,2 0,17 0,1 - 

 

Podemos observar que as áreas quase não apresentam similaridade de composição de 

espécies, pois os números são bem insignificantes. Sendo que números relevantes que 

atestem a similaridade de áreas devem corresponder acima de 0,5 segundo Magurran (1991 

in Krebs 1989). Pode-se concluir que existe uma considerável riqueza e abundância de 

espécies tratando-se de Trechos do Médio Itapecuru, como amostrado 75 espécimes, 

distribuídos em 8 gêneros e 16 espécies. Podemos observar que as áreas quase não 

apresentam similaridade de composição de espécies, pois os números são bem 

insignificantes. Assim estabelece-se a iniciativa de novos estudos para ampliação da riqueza 

de espécies que deve possivelmente ser maior e uma maior perspectiva aos habitats, em que 

esse organismo habita, conscientizando a manutenção e principalmente a sustentabilidade 

de anfíbios e seus nichos ecológicos. 

 

Palavras-chave: Levantamento Taxonômico, Similaridade, Sapos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BATISTA, L. M. R. O sistema ITALUIS na participação do abastecimento de água da 

capital do Maranhão. Degeo, UFMA. 1997. 

 

ETEROVICK, P.C.; SAZIMA. I. Anfíbios da Serra do Cipó – Minas Gerais – Brasil - 

Amphibians of the Serra do Cipó. Belo Horizonte: PUC Minas. p.39. 2004. 

 

FROST, D.R. Amphibian Species of the World: an online reference. 1985. V2.21. 

Disponível em http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html. Acesso em: 

Julho/2008. 

 

KREBS, C. J. Ecological methodology, New York: Harper e Row. 1989. 652p. 

 

NERY , T.C. Diversidade de anfíbios anuros em áreas antropizadas em Vitória da 

Conquista – BA. UESB, Itapetinga, 2014. 49p. 

 

SBH (Sociedade Brasileira de Herpetologia). Lista oficial de espécies de anfíbios do 

Brasil. Sociedade Brasileira de Herpetologia. Disponível em 

http://www.sbherpetologia.org.br/checklist/anfibios.htm. Acessado em 28 de outubro de 

2010. 

 

SILVANO, D. L. & SEGALLA, M. V. Conservação de anfíbios no Brasil. 

Megadiversidade.  Vol. 1, Nº 1, 2005. p.8 

 

VITT et al.  Guia dos sapos da Reserva Adolpho Ducke Amazônia Central. Átema 

Desing Editorial, Manaus, 2006. 176pp 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1172 

 

UMA ABORDAGEM ETNOORNITOLOGICO NA ÁREA DE PROTEÇÃO 
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A etnoornitologia é a ciência que aborda o conhecimento popular sobre as aves, descrevendo 

e analisando os conhecimentos e as práticas das populações locais, permitindo uma 

compreensão das relações entre humanos e aves. Os estudos etnoornitológicos investigam 

os aspectos ecológico, comportamentais, taxonômicos e simbólicos das aves, sendo uma 

ferramenta importante para o estabelecimento de práticas conservacionistas (Lara et al., 

2009). Esse trabalho objetivou analisar as diferentes formas de relação existente entre os 

moradores e as aves na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum (APA 

Municipal do Inhamum), Caxias-MA, Brasil. A pesquisa foi realizada no período de julho à 

agosto de 2015, na APA Municipal do Inhamum, que localiza-se a aproximadamente 4 km 

do perímetro urbano da cidade de Caxias/MA. Foram realizadas entrevistas com os 

moradores, onde foram entrevistados duas pessoas por residência. O questionário abrangeu 

quatro categorias, como as estabelecidas por Lara et al., (2009), além de perguntas de 

levantamento social tais como: nome, idade e sexo. A primeira categoria correspondia a 

etnotaxonomia, que agrupa as descrições morfológicas das aves com base no relato de 

populares. A segunda refere-se à etnodescrição que agrupa os hábitos alimentares e hábitat. 

A terceira agrupa as aves classificadas como ornitoáugures, que estão divididos em 

meteóricos, onde preveem mudanças de tempo e clima; societários, que anunciam visitas, 

encontros, etc; e funéreos, que predizem a morte de pessoas. A quarta categoria é 

denominada ornitovígeis, que agrupa as aves cujas vocalizações os entrevistados atribuem 

ao poder de alertar sobre a presença de seres ou ocorrências ameaçadoras ou indesejáveis. 

As informações ornitológicas fornecidas pelos informantes foram analisadas através de 

comparação entre as falas dos entrevistados com as informações da literatura especializada. 

Foram entrevistados 20 pessoas sendo 15 mulheres e 5 homens. A idade mínima dos 

entrevistados foi de 16 anos de idade, e a máxima 68 anos. Todos os entrevistados 

demostraram ter conhecimento sobre a avifauna local, os mesmos descreveram 

morfologicamente algumas espécies de aves que foram comparadas com a literatura 

cientifica. Um exemplo é a espécie Cacicus cela, Linnaeus, 1758, popularmente conhecida 

como xexéu na região, cujo a morfologia foi descrita como pássaro preto com pinta amarela 

que se alimenta de guabiraba, almesca, atraca, manga e goiaba; características morfológicas 

e biológicas corroboradas com Sigrist (2013). Os moradores descreveram também o 

Pteroglossus aracari, Linnaeus, 1758, conhecido na região como tucano-de-bico-branco, 

afirmando que este tem bico colorido de preto e amarelo que se alimenta de mamão e goiaba. 

De acordo com Sick (1997) esses animais são excepcionais pelo enorme bico, cujo 

comprimento pode mesmo exceder o do corpo, essencialmente frugívoras (SIGRIST, 2013). 

Descreveram também espécies de Ardeidae, Leach, 1820, representado pelas garças que são 

altas caneludas e tem o pescoço grande e comem peixe. Para SIGRIST (2013) a família 

Ardeidae, Leach, 1820 é cosmopolita composta de aves pernaltas, com muitas espécies 

associadas ao meio aquático. Sua dieta é a base de peixe, anfíbios, cobras aquáticas e 
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pequenos mamíferos, como ratos ou preás além de moluscos. As descrições feitas pelos 

moradores não foram o suficiente para realizar a identificação das mesmas em nível de 

espécie, sendo identificadas somente a nível de família. Os informantes relataram também 

sobre os possíveis locais onde os mesmos visualizam com maior frequência as aves em seu 

cotidiano (figura 1), sendo que nesta categoria alguns entrevistados citaram mais de um 

lugar. Dentro da floresta ao entorno, e no seu próprio domicílio foram os locais mais citados, 

ambos com 23%; logo em seguida, veio açude/brejo com 18%, depois veio a capoeira com 

14%; também houve alguns relatos de visualização de espécies em árvores específicas, como 

troncos de palmeiras (Orbignya phalerata), buritizeiros (Mauritia flexuosa), pé de jatobá 

(Hymenaea courbaril) e em pé de mamão (Carica papaya). Outro ambiente citado foram o 

tabuleiro e roça, ambos com 4%. Nesta categoria somente 5% das pessoas não souberam 

responder. 

  

 
Figura 1 - Locais que os entrevistados costumam visualizar as aves. 

 

Na terceira categoria, onde trata-se de espécies de aves ornitoáugures (as aves que preveem 

mudanças de clima), 55% dos entrevistados relataram que conheciam essas espécies, dentre 

elas foram citados: Galinha d’água (Ardeidae, Leach, 1820) (20%), Siricora (Ardeidae, 

Leach, 1820) (10%), Aracuã (Cracidae, Rafinesque, 1815) (10%), Sabiá-barranco (Turdus 

leucomelas, Vieillot, 1818) (5%), João-bobo  (Nystalus chacuru, Vieillot, 1816) (5%). Nesta 

categoria 5% dos entrevistados citaram uma espécie conhecida popularmente por pena 

branca, entretanto as descrições não foram o suficiente para realizar a identificação da 

mesma; 40% disseram que não conheciam nenhuma espécie de aves que prever mudança de 

clima, e 5% relataram que conheciam, porém não souberam dizer o nome da espécie. Com 

relação as aves que anuncia visitas e/ou encontros, somente 20% dos informantes relataram 

que tinha conhecimento sobre essas espécies, onde citaram: o beija-flor (Trochilidae, Vigors, 

1825) (10%), Coruja-de-igreja (citada como rasga mortalha) (Tyto furcata, Temminck, 

1827) (5%) e Socó (Ardeidae, Leach, 1820) (5%); 80% dos entrevistados disseram que não 

conheciam nenhuma espécie de ave que anuncia visita e/ou encontros. Ainda na terceira 

categoria foi perguntado sobre o conhecimento a respeito de aves que predizem a morte de 

pessoas, e nesta categoria alguns entrevistados citaram mais de uma ave, como por exemplo: 

Acauã (Herpetotheres cachinnans, Linnaeus, 1758) com (29%), Aracuã (Cracidae, 

Rafinesque, 1815) também com (29%), Rasga mortalha (Tyto furcata, Temminck, 1827) 

(25%), Beija-flor (Trochilidae, Vigors, 1825) e Pombo (Columbidae, Leach, 1820) ambos 

com 4%. Apenas (9%) dos entrevistados não souberam responder à pergunta. Na categoria 

de ornitovígeis, perguntou-se aos entrevistados se eles conheciam alguma ave onde o seu 

canto era atribuído ao poder de alerta sobre a presença de seres, ocorrências ameaçadoras ou 

indesejáveis (figura 2), alguns entrevistados citaram conhecer, entre elas foram citadas as 

24%

14%

5%

14%
5%

24%

5% 9%

Mata fechada Capoeira

Tabuleiro Brejo

Roça No seu próprio quintal

Não soube responder Árvores especifica
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seguintes: Cancão (Cyanocorax cyanopogo, Wied, 1821) (50%), Choró-do-mato 

(Thamnophilidae, Swainson, 1824) (11%), João-de-barro (Furnarius rufus, Gmelin, 1788) 

(5%), Pinto-do-mato (Hylopezus nattereri, Pinto, 1937) (6%) e Siricora (Ardeidae, Leach, 

1820) (6%).  Somente 22% dos informantes não souberam responder.  

 

 
Figura 2 - Aves onde seu canto é atribuído ao poder de alerta sobre a presença de seres ou 

ocorrências ameaçadoras ou indesejáveis. 

 

Conclui-se que os moradores possuem um conhecimento sobre as aves desta Área de 

Proteção, e os resultados obtidos com o conhecimento popular são de grande importância 

para a elaboração de estratégias para o manejo e conservação da avifauna local. 

 

Palavras-chave: Aves, Etnoornitologia, Conhecimento popular. 
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(Leptodactylus fuscus) 
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Orientadora: Érika Martins PEREIRA. 
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Colaboradores: Melaine de Almeida LAWALL - Prof.ª. Drª. do Departamento de 
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A rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus), pertence à família Leptodactylidae, a qual é 

formada por 201 espécies, sendo o gênero Leptodactylus Fitzinger (1826) o mais expressivo, 

com 76 espécies catalogadas1. É uma rã terrestre e de hábitos noturnos, encontrada em 

campos abertos, savanas, pastagens, áreas pantanosas, florestas degradadas e habitats 

urbanos2. A L. fuscus está distribuída na maior parte da América do Sul situada a leste dos 

Andes, e na América Central (Panamá e Trinidad e Tobago) 3.Muitos anuros são insetívoros 

e considerados forrageadores oportunistas, sendo suas dietas um reflexo da disponibilidade 

de presas no ambiente4. A cavidade oral pode conter dentes, língua (ausente em sapos da 

família Pipidae) e glândulas. A mesma apresenta-se coberta por uma mucosa oral 

apresentando glândulas uni e/ou multicelulares. Áreas não secretoras do palato, assoalho da 

boca e as paredes da laringe são recobertas por epitélio ciliado. Glândulas multicelulares 

bucais estão presentes na maioria dos táxons de anfíbios, as mesmas estão ausentes em 

alguns grupos aquáticos 5. Apesar do esforço prolongado em conhecer e descrever as 

características morfológicas dos indivíduos do gênero Leptodactylus, em particular a rã 

assobiadora (Leptodactylus fuscus), não foram encontrados trabalhos com descrição 

morfológica detalhada do palato desse animal. Com esse intuito, buscou-se acrescentar 

dados referentes à morfologia do palato do L. fuscus, comparando com o observado em 

outras espécies. Foram utilizados dez rãs adultas da espécie L. fuscus. Os animais foram 

eutanasiados com licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), utilizando 

técnicas humanitárias. Os palatos foram então fixados em solução de formol 10% e 

posteriormente descalcificados em EDTA (Ácido Etileno Diamino Tetra Acético) a 5% por 

quatro dias e foram processados segundo protocolo de rotina. Os cortes histológicos 

apresentaram 5µm de espessura e foram montados em lâminas de vidro e corados com 

hematoxilina-eosina. A análise do material foi realizada em um fotomicroscópio de luz e 

foram realizadas as medidas morfométricas da espessura do epitélio em micrômetros (µm). 

Os espécimes de Leptodactylus fuscus utilizados apresentaram um tamanho médio de 4,03 

± 0,29 cm. O palato duro apresenta um formato convexo, com comprimento e largura média 

de 10,40 ± 0,77 mm e 10,34 ± 0,39 mm, respectivamente. Na região mediana é possível a 

visualização de uma rafe, que divide o palato nos antímeros direito e esquerdo. Sua mucosa 

é lisa, desprovida de cristas palatinas. Na porção rostral estão presentes duas protusões do 

osso vomeriano, localizados medialmente às coanas. A porção inicial do palato duro, na 

região pré coanal, é revestida por uma mucosa formada por epitélio pavimentoso 

estratificado não queratinizado e uma lâmina própria, composta por tecido conjuntivo que 

varia de frouxo a denso não modelado, onde podemos observar alguns acúmulos de 

melanina.  Na camada submucosa, formada por tecido conjuntivo denso não modelado, é 

comum observarmos grande quantidade de glândulas e vasos sanguíneos (FIGURA 1). O 
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epitélio da mucosa palatina apresenta uma espessura média de 58,84 ± 4,69µm. Na região 

onde se localizam as protusões do osso vomeriano, há uma mudança do tipo de epitélio, o 

qual se torna estratificado cilíndrico ciliado. Subjacente ao epitélio observa-se uma fina 

camada de tecido conjuntivo que se adere ao osso vomeriano. Este osso é caracterizado por 

apresentar trabéculas que separam os dentes vomerianos em formação. Acima das estruturas 

dentárias, observa-se uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, que se conecta 

com uma camada de músculo liso. Nessa região é comum a presença de glândulas serosas, 

bem como de vasos sanguíneos de diferentes calibres. A porção caudal do palato duro é 

revestida por um epitélio estratificado cilíndrico ciliado, com células mucosas, que repousa 

sob uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado (FIGURA 2), na qual observa-se 

uma grande presença de nervos e vasos sanguíneos. Na região lateral do palato observa-se o 

osso pterigoide, o qual é revestido internamente por cartilagem hialina. Adjacente a este osso 

é comum à visualização de acúmulos de células linfocitárias (FIGURA 3).  Na região central 

encontra-se o osso parasfenóide, que também é revestido pelo mesmo tipo de cartilagem do 

pterigoide. Ao lado do parasfenoide estão situados feixes longitudinais de músculo 

esquelético, que à medida que se aproximam da região lateral são substituídos por feixes 

transversais. O palato mole é revestido por um epitélio estratificado cilíndrico ciliado, acima 

deste encontra-se a lâmina própria formada por tecido conjuntivo denso não modelado que 

gradativamente é substituído por conjuntivo frouxo. No epitélio é comum observarmos a 

presença de células caliciformes, mucosas, indicando atividade secretória do mesmo. Após 

a camada conjuntiva, localiza-se a camada muscular, composta principalmente por feixes 

transversais de músculo esquelético, com septos de tecido conjuntivo frouxo, amplamente 

vascularizado. As suas funções são amplificar a superfície celular para aderir a camada 

mucosa produzida pelas células secretórias (HEISS et al., 2008). A estrutura morfológica do 

palato da Leptodactylus fuscus observada se assemelha a de outras rãs especificamente da 

família Leptodactylidae, comprovando sua inclusão na ordem dos Anuros.5 

 

Figura 1. Porção rostral do palato duro do Leptodactylus fuscus. Observa-se presença de 

grande quantidade de glândulas (g), próximas a lâmina própria (lp). Próximo ao epitélio é 

comum visualizarmos acúmulos de melanina (*). Coloração hematoxilina-eosina. 
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Figura 2. Palato do Leptodactylus fuscus. Em A, observa-se o palato duro, o qual apresenta 

uma superfície mucosa lisa, revestida por um epitélio estratificado cilíndrico ciliado, com 

presença de células mucosas. Em B, observa-se o palato mole, com o mesmo tipo epitelial 

que o palato duro, diferenciado deste pela presença de rugosidases. Coloração hematoxilina-

eosina. 

Figura 3. Palato mole do Leptodactylus fuscus. Em A, observar o osso parasfenóide, que se 

localiza medialmente na cavidade oral, ao seu lado pode-se observar feixes musculares 

dispostos em duas direções. Em B, pode-se observar acúmulos de células linfoides, 

localizadas na extremidade lateral do palato. Coloração hematoxilina-eosina. 

 

Palavras-chave: Anfíbios. Histologia. Morfologia 
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O nome Mollusca deriva-se do latim molluscus = “ mole’’. Sendo a característica mais 

distinta para a sua identificação e a presença ou ausência de uma concha externa dura. 

Indivíduos das diversas classes podem apresentar cabeça diferenciada ou não; um pé ventral 

e muscular usado para movimentação e vísceras que compõem o resto do corpo que se 

acomodam na cavidade do manto por onde os resíduos são excretados (RUPPERT; 

BARNES, 1996). O filo Mollusca está dividido em oito classes, desta destacam-se as classes 

Gastropoda e Bivalvia por serem de importância médica, veterinária e econômica 

(VIDIGAL et al. 2005). A classe Gastropoda é a mais numerosa e diversificada, com 3/4 das 

espécies do filo. Possuem atualmente cerca de 60.000 a 75.000 espécies aquáticas e 

terrestres, dulciculas de ambientes lóticos e lênticos e de ambientes marinhos (THOMÉ et 

al. 2006). Espécies das famílias Planorbidae, Physidae, Lymnaeidae, Ampullariidae e 

Thiaridae merecem destaque por serem hospedeiros intermediários de trematódeos 

digenéticos de importância médica ou veterinária (BARBOSA e BARBOSA, 1994 e REY, 

2008). O trabalho objetiva realizar levantamento taxonômico da malacofauna límnica na 

área do riacho Ponte e Balneário Veneza na cidade de Caxias, MA., O riacho do Ponte, é 

afluente do rio Itapecuru e mede pouco mais que 6 km de extensão, sendo 2 km no perímetro 

urbano e está construída uma estação de tratamento de agua para o abastecimento da cidade 

e vem sofrendo sérios problemas antrópicos (ALBUQUERQUE, 2014). O Balneário Veneza 

tendo um riacho afluente do Rio Itapecuru e construído uma lagoa considerada ponto 

turístico da cidade de Caxias/MA, e com grande fluxo de banhistas e grande quantidade de 

lixo produzido (Figura 1A e 1B).  

 

 
Figura 1 – A. Ponto de coleta riacho do Ponte. B. Balneário Veneza no perímetro urbano de 

Caxias/MA. Fonte: QUEIROZ A. M. 

 

As coletas foram realizadas pelo método ativo nos meses de outubro e novembro em 

períodos diferentes do dia e em pontos específicos na região de estudo com o auxílio de 

luvas, sacos plásticos e conchas metálicas de fundo perfurado. Os espécimes coletados foram 

A B 
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acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com dados referentes à coleção hídrica: local 

de coleta, tipo de criadouro, nome do coletor, data de coleta, e levados para o Laboratório 

de Microscopia do CESC/UEMA e identificado a nível de gênero e espécie (quando 

possível), após os espécimes foram fotografados e identificados através dos caracteres das 

conchas segundo Paraense (1975, 1981, 1986); Thiengo (1995); Simone (2006). As conchas 

dos exemplares menores (poucos milímetros) foram analisadas em microscópio 

esterioscópico. Posteriormente à identificação, foi efetuada a contagem das conchas de cada 

lote para a determinação das frequências absoluta e frequência relativa em cada ponto, para 

uma possível identificação de espécies mais suscetíveis a transmissão de esquistossomose 

ou a qualquer outro trematódeo. Foi coletado um total de 138 espécimes distribuídas em 3 

famílias, 3 gêneros e 4 espécies entre os dois pontos de coleta, riacho Ponte e balneário 

Veneza. A família Planorbidae foi representada pelo gênero Biomphalaria com 8 espécimes, 

a família Ampillariidae foi representada pelo gênero Pomacea com 85 espécimes e a família 

Thiaridae foi representada pelo gênero Melanoide com 45 espécimes (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Diversidade de Espécies de Moluscos Encontrados nos Pontos de Coleta do 

Riacho Ponte e Balneário Veneza.  

Diversidade de Espécimes de Moluscos 

Família Gênero Espécie Locais de Coleta 

   
Riacho 

Ponte 

Balneário 

Veneza 

Ampiillariidae Pomacea 
Pomacea difusa 16 15 

Pomacea paludosa 30 24 

Planorbidae Biomphalaria 
Biomphalaria 

straminea 
8 0 

Thiaridae Melanoide 
Melanoide 

tuberculatus 
30 15 

 84 54 

Total                                                                                                                           138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Espécies de moluscos identificados nos pontos de coleta riacho Ponte e Balneário 

Veneza. A) Melanoides tuberculatus, B) Biomphalaria straminea, C) Pomacea difusa e D) 

Pomacea paludosa. 

 

A B 
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Dentre os espécimes, 84 do riacho Ponte e 54 do balneário Veneza. Foram identificados 

quatro espécies de caramujos nos pontos de coleta, conforme mostrados na Figura 2. 

 

Palavras-chave: moluscos, riacho ponte, balneário Veneza. 
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PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DAS DIFICULDADES NO ENSINO 

DE BIOLOGIA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Lucilene de Menezes SÁ – Voluntária.  

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA. 

 

Orientador: Deusiano Bandeira de ALMEIDA.  

Prof. Esp. do Departamento de Química e Biologia CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Maria Leidimar Alves da SILVA – Graduanda em Ciências Biológicas 

CESC/UEMA; Késsya Walkyrya Lima COUTO – Graduanda em Ciências Biológicas 

CESC/UEMA; Weryk Carvalho FERRO – Graduando em Ciências Biológicas 

CESC/UEMA. 

 
São evidentes as condições problemáticas que o Brasil enfrenta no âmbito educacional. Nas 

últimas décadas, o ensino de Biologia vem sendo marcado por uma dicotomia, que 

estabelece um desafio para os educadores, desafio esse existente quanto à aprendizagem dos 

alunos (GONZAGA et al., 2012; SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011). O ensino de Biologia 

se organiza ainda hoje de modo a privilegiar o estudo de conceitos, linguagem e 

metodologias desse campo do conhecimento, tornando as aprendizagens pouco eficientes 

para interpretação e intervenção na realidade (BORGES; LIMA, 2007). O docente deve estar 

preparado para responder às demandas da sociedade atual, utilizando-se os mais diversos 

instrumentos visando contribuir para o melhoramento do ensino-aprendizagem. No entanto 

ainda é insuficiente o que tem sido feito para melhorar na qualidade do ensino atual 

(SANTOS, et al., 2012). Diante disso, este trabalho teve como objetivo conhecer as 

dificuldades encontradas e as perspectivas pelos professores em lecionar biologia no ensino 

médio em escolas da rede pública estadual, do município de Caxias-MA. O estudo em 

questão trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa de caráter exploratória e 

descritiva. A pesquisa foi realizada em escolas públicas estaduais de Ensino Médio do 

município de Caxias-MA, tendo como público alvo professores que lecionam Biologia. Para 

coleta de dados foi aplicado um formulário de entrevista, com perguntas objetivas, aos 

professores de biologia para obtenção de informações das dificuldades encontradas no 

ensino da Biologia. Para elaboração do questionário teve como base os estudos de Silva; 

Morais; Cunha, (2011). Foram entrevistados 13 professores da rede pública de ensino. 

Posteriormente os dados foram tabulados e analisados. Nesse estudo permitiu verificar que 

dos professores participantes da pesquisa revela uma predominância de 69,23% de mulheres 

e 30,77% de homens. Quanto ao nível de formação dos professores entrevistados, todos eram 

graduados em Licenciatura Ciências com habilitação em Biologia e percebeu-se que 84,62% 

dos professores tinham especialização, 7,69% mestrado e 7,69% doutorado. Com relação às 

dificuldades encontradas pelos professores para o ensino de biologia, na figura 1 mostra os 

resultados referentes a essa questão, pois 9,38% dos professores citaram a má remuneração, 

15,07% mencionaram a falta de materiais didáticos, 71,86% disseram a falta de interesse dos 

alunos e 3,69 assinalaram outros motivos. 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1183 

 

 Figura 1 - Dificuldades para lecionar Biologia 

 

A figura 2 apresenta resultados quanto as modalidade didática mais utilizada pelos 

professores no ensino da Biologia. Cerca 44,63% dos professores utilizam apenas aulas 

teóricas, 28,84% aulas discursivas, 19,15% aulas com auxílio de recursos audiovisuais, 

3,69% realizam aula práticas e 3,69% utilizam outros métodos de ensino. 

 

 Figura 2 - Modalidades didáticas mais utilizadas. 

 

Em relação às principais dificuldades na realização de aulas práticas enfrentadas pelos 

professores entrevistados (figura 3) os resultados mostraram que 62,77% dos professores 

disseram a falta de laboratório para realização de aulas práticas,15,18%  a falta de tempo, 

22,05 relataram outros motivos e nenhum dos professores entrevistados relataram a 

orientação pedagógica como dificuldade na realização de aulas práticas. 

Figura 3 - Dificuldades na realização de aulas prática/dinâmica 
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Quando questionados de como tornar o ensino da Biologia mais prazeroso e gratificante 

(figura 4) 25,15% dos entrevistados disseram melhorias na infraestrutura da escola, 37,84% 

melhores recursos didáticos, 25,15% interesses dos alunos e 11,86% qualificação do 

professor em realizar aulas práticas no seu cotidiano. Portanto, nesse estudo foi observado 

que os professores encontram certas dificuldades em lesionar Biologia, em que se pode 

perceber no decorrer das entrevistas, uma demonstração de insatisfação na carreira docência 

e isso têm motivos na qual são enfrentados no dia-a-dia no exercício da profissão como a 

falta de interesses dos alunos, falta de laboratório de biologia na realização de aulas práticas 

e melhores recursos didáticos. Visto que a modalidade didática ainda mais usada pelos 

professores são as aulas teóricas. No entanto as aulas teóricas e atividades práticas se 

completam, reforçam e garantem a solidez dos conhecimentos adquiridos. 

 

Figura 4 - Itens que poderiam tornar o Ensino de Biologia prazeroso e gratificante 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia, práticas docentes, dificuldades em lecionar. 
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TAXONOMIA DE GASTROPODA (MOLLUSCA) PRESENTE DOIS 

TRIBUTÁRIOS DO RIO ITAPECURU NA CIDADE DE CAXIAS, MARANHÃO-

BRASIL. 

 

Orientanda: Maiara Sousa dos SANTOS - Voluntária.  

Graduanda em Ciências Biológicas, UEMA- Caxias. 

 

Orientadora: Carlos Augusto Silva de AZEVÊDO.  

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia, CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Laiane Jancielly de Souza SILVA; Hilda Raianne Silva de MELO; 

Gleiciane Nunes da Silva BACELAR, - Graduandas em Ciências Biológicas, UEMA - 

Caxias. 

 

Gastropoda é a classe mais rica dentro do filo Mollusca, são na sua maioria bentônicas e 

podem habitar rios, riachos, zonas entremarés, plâncton, até zonas abissais (ABBOTT, 1993, 

JOLY, 1999; FELDER; CAMP, 2009). Os representantes desse taxa incluem caracóis, 

conchas, búzios, olmos, lapas e lesmas. Possuem diversos mecanismos de alimentação, 

incluindo a herbivoria, detritívoros, por suspensão e carnivoros. Os gastropodes possuem 

algumas espécies causadoras de doenças  e que podem ser utilizadas para inferências 

ambientais por isso são necessários estudos taxonômicos para conhecimento do grupo . Este 

trabalho objetivou identificar a nível de família os espécimes de Moluscos presentes em dois 

tributários afluentes do Rio Itapecuru em Caxias-Maranhão. O município de Caxias está 

situado na mesorregião do Leste Maranhense entre as coordenadas 04º 51’ 32’’ Latitude S e 

43º 21’ 22’’ Longitude O. Para a realização do trabalho foram utilizados dois riachos, em 

área urbana (Riacho do Ponte) e na área peri-urbana (Riacho dos Cocos) na cidade de Caxias-

MA (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Afluentes do rio Itapecuru em Caxias-MA: (a) Riacho do Ponte e (b) Riacho dos 

Cocos. 

 

As coletas foram realizadas no mês de junho/2014, por catação manual e uso de rede em D 

(rapiché) nas margens dos riachos. Os espécimes capturados foram transportados vivos em 

frascos plásticos contendo água do local e posteriormente transportado para o Laboratório 

de Entomologia Aquática-LEAq do CESC-UEMA. A identificação ocorreu a nível de 

família foi realizada sob microscópio Stemi DV4 Zeiss, com auxílio de bibliografia 

especializada como Mugnai (2010). No riacho dos Cocos foram encontradas as famílias 

Planorbiidae e Ampullariidae (Figura 2). A família Planorbiidae caracteriza-se pela concha 
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geralmente planispiral, com cor natural amarelo-palha, podem colonizar uma grande 

variedade de habitats tanto lóticos quanto lênticos, preferindo ambientes com vegetação 

macrofitica. Os representantes da família Ampullariidae caracterizam-se pela cor escura, 

presença de quatro longos filamentos que saem da cabeça e o sifão que é utilizado no 

suprimento de ar, são encontrados em ambientes de água doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Espécimes coletados no Riacho dos Cocos: (a) Família Planorbiidae e (b) Família 

Ampullariidae. 

 

No riacho do Ponte foram obtidas as famílias Hydrobiidae e Ampullariidae (Figura 3). A 

família Hydrobiidae inclui espécies com variações morfológicas, podendo ter concha 

pequena, oval-cônica ou mesmo turriculada, opérculo córneo, às vezes calcificado, vivem 

em água doce, podendo habitar água salobra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Espécimes coletados no Riacho do Ponte: (a) Família Hydrobiidae e (b) Família 

Ampullariidae.  

 

No riacho dos Cocos foram obtidos 18 exemplares, distribuídos em 13 para a família 

Planorbiidae e cinco pertencentes à família Ampullariidae. No riacho do Ponte, foram 

obtidos 107 exemplares: sendo 50 pertencentes à família Hydrobiidae e 57 à família 

Ampullariidae (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Táxons coletadas nos pontos amostrais na cidade de Caxias-MA. 

 Táxon   Riacho dos Cocos     Riacho do Ponte   

Planorbiidae 13 0 

Ampullariidae 5 57 

Hydrobiidae 0 50 

                            Total                   18       107   

 

O Riacho do Ponte apresentou maior quantidade de exemplares coletados. A família 

Ampullariidae, foi encontrada em ambos os riachos, isto por se adaptar muito bem à 

ambientes antropizados, suportando baixos teores de oxigênio. Planorbiidae foi exclusiva 

para o Riacho dos Cocos por preferir substrato denso e macio sob o qual podem se abrigar 

da luz solar mesmo em criadouros sem cobertura macrofitica. Exemplares da família 

Hydrobiidae foram encontrados apenas no riacho do Ponte, estes organismos costumam ser 

encontrados enterrados em sedimentos lodosos, o que foi observado nas coletas realizadas. 

Este estudo permitiu conhecer taxonomicamente a malacofauna presente em tributários do 

Rio Itapecuru na cidade de Caxias-MA, contribuindo com informações significativas para 

trabalhos posteriores.  

 

Palavras-chave: Gastropoda, Rio Itapecurú, Ampullariidae. 
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ESTUDO DA FENOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE CURATELLA 

AMERICANA L. – “LIXEIRA” EM ÁREA DE CERRADO NA CIDADE DE CAXIAS, 

MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientando: Maria Leidimar Alves da SILVA - Voluntária.  

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura - CESC/UEMA.  

 

Orientador: Deusiano Bandeira de ALMEIDA. 

Prof. Esp. do Departamento Química e Biologia - CESC/UEMA.  

 

Colaboradores: Weryk Carvalho FERRO - Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas 

Licenciatura - CESC/UEMA; Késsya Walkyrya Lima COUTO - Acadêmica do Curso de 

Ciências Biológicas Licenciatura - CESC/UEMA; Maria Lucilene de Menezes SÀ - 
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A Curatella americana L., é uma planta popularmente conhecida como lixeira, pertencente 

à família Dilleniaceae, é uma espécie comum no cerrado e tem por característica folhas 

espessa e textura coriácea. A pesquisa desenvolvida teve como objetivo observar a lixeira 

(Curatella americana L.) para identificar a ocorrência de vários exemplares dessa espécie 

naquele local, bem como a presença de fatores fonológicos típico desse vegetal. No caso 

específico deste projeto, a planta Curatella americana passa a ser foco de pesquisa, 

principalmente devido sua distribuição homogênea em todo o bioma cerrado e pelo seu 

potencial de adaptação a bruscas variações de temperatura e de relevo. Segundo Araújo et 

al.,(1987), o conhecimento da fenologia das espécies do cerrado é de importância básica 

para o estabelecimento de critérios científicos que permitam melhor aproveitamento de suas 

potencialidades, especialmente no campo da fruticultura e da silvicultura, possibilitando 

prever épocas de crescimento vegetativo, floração, frutificação e dispersão de sementes. Esse 

conhecimento favorece, ainda, a elaboração de projetos de recuperação e manejo das áreas 

nativas com vegetação de cerrado. Além das características intrínsecas das espécies, as 

variações climáticas também influenciam a fenologia, regulando a época, intensidade, 

duração e periodicidade dos eventos fenológicos (Ferraz et al., 1999). Segundo Freitas & 

Oliveira (2002), o estudo fonológico é fundamental para melhor compreensão da diversidade 

estrutural e funcional desse bioma e, consequentemente, para o desenvolvimento de 

ferramentas úteis para a sua conservação e manejo. Curatella americana L., é uma planta da 

família: Dilleniaceae onde estudos sobre esse vegetal levantaram conhecimento empírico, 

afirmando que suas folhas são utilizadas contra diabetes, pressão alta e artrite, já suas folhas 

servem para tosse bronquite e resfriado, e conhecimento científico, que por sua vez afirma 

que a casca e folha servem para tratar feridas e tratar da úlcera, porém seu fruto causa alergia. 

Para que fosse possível o estudo desta espécie, o trabalho foi realizado com Curatella 

americana L., em um fragmento de cerrando da MA 349, na cidade de Caxias, Maranhão, 

com alunos do curso de ciências biológicas, do Centro de Estudos Superiores de Caxias, 

CESC/UEMA. Observou-se também, uma ocorrência diferente no solo, este caracterizando-

se como latossolo vermelho distrófico (Professor Fernando Freire. 2007) de textura média e 

relevo ondulado. As observações foram realizadas pela manhã, onde a temperatura estava 

um pouco elevada, sem vestígio de chuva no dia anterior. Estimou-se por meio da 

observação que a folhação era relativamente nova, e não havia flores ou frutos na espécie 

em estudo, e nem no espécime coletado como amostra. Esta metodologia baseou-se no que 

preconiza Ribeiro & Castro (1986), ou seja, uma avaliação subjetiva para facilitar a coleta 

de dados.  
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Figura 1 - Representantes da espécie Curatella americana na área em estudo. 

 

Os dados da altura total da planta (AP), da base (AB) e do início da copa (AIC) foram 

determinados por meio de trena acoplada associada a altura de uma pessoa que estatura 

média entre 1,70 m, partindo desse ponto constatou-se uma altura complementar de 1,90 m, 

totalizando assim a altura total (AT) em torno de 3,60 metros. Como resultado foi possível 

obter que, a lixeira (Curatella americana L.), na região do Cerrado é bastante comum, mas 

devido a ser um estudo breve e de curta duração, não foi possível estabelecer todas as 

características fenológicas da mesma, estendendo-se a observação mais pro lado 

morfológico, além de adaptações morfoanatômicas relativas ao habitat que ali estava 

inserida. Os dados climatológicos para o período de realização desse estudo, a qual fora o 

mês de junho, mostrou-se como um fator que altera a fenologia, quanto a floração e 

frutificação: temperatura média de 33°C, umidade relativa do ar média e precipitação baixa, 

já que o período é relativo a estação mais seca. De acordo com os dados coletados, observou-

se que os frutos estavam ausentes, devido a frutificação não ocorrer no mês em curso, com 

pico de produção presente em outro mês ou até mesmo em outra estação. Diante de tais 

informações obtidas, se observou durante este estudo, que a planta em avaliação é um vegetal 

de bastante incidência nas áreas de cerrado, e esta vem sofrendo consequências devido a 

ocorrência de grandes áreas desse bioma está sendo devastado. A falta de consciência por 

parte da população em geral, a ausência de fiscalização e a falta de ações por parte dos 

poderes públicos para a preservação desses fragmentos de cerrados presente em nosso 

município faz com que, seja intensificada ainda mais o processo de destruição desse cenário 

natural. As ações antrópicas ocorridas nesse tipo de vegetação influenciam muito no 

desaparecimento de certas espécies tanto animais como vegetais, promovendo assim um 

desequilíbrio no ecossistema. Assim como, afetando na qualidade de vida da população que 

depende destes. Por isso a educação ambiental para a população em geral, a fiscalização e 

ações voltadas para a preservação e recuperação das áreas degradadas, utilizando o plantio 

de plantas nativas do cerrado são fatores importantes para diminuir os impactos ambientais. 

  

 

 

 

Palavras chave: Ocorrência, Lixeira, Fenologia. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DA LÍNGUA DO Ameivula ocellifera. 
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Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CCBS/UFMA. 

 

Orientadora: Melaine de Almeida LAWALL.  
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O lagarto Ameivula ocellifera pertence à família Teiidae, a qual é formada por dez gêneros. 

No Brasil possui ampla distribuição na caatinga dos estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Ceará, Piauí e leste do Maranhão (ARIAS et al., 2011). Em relação 

ao hábito alimentar, os lagartos teiídeos, são todos forrageadores ativos, movimentando-se 

continuamente em busca do alimento (PIANKA, 1970; ETHERIDGE & WIT, 1993). A 

primeira etapa do processo complexo conhecido como digestão ocorre na boca, onde o 

alimento é umedecido pela saliva e triturado pelos dentes, formando pedaços menores 

(SWENSON, 1996; CUNNINGHAM, 2004). A língua é um órgão do aparelho digestivo 

que movimenta o alimento na cavidade oral, fazendo com que o mesmo seja colocado sobre 

a face de oclusão dos dentes e nos movimentos no processo de deglutição (DU TOIT, 2003). 

Foram utilizados dez lagartos adultos da espécie Ameivula ocellifera, eutanasiados com 

licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), utilizando técnicas 

humanitárias. As línguas foram então fixados em solução de formol 10% e posteriormente 

descalcificados em EDTA (Ácido Etileno Diamino Tetra Acético) a 5% por quatro dias e 

foram processados segundo protocolo de rotina. Os cortes histológicos apresentaram 5µm 

de espessura e foram montados em lâminas de vidro e corados com hematoxilina-eosina. 

Foram obtidos cortes histológicos com 5µm de espessura, montados em lâminas de vidro e 

corados com hematoxilina-eosina. A análise do material foi realizada em um 

fotomicroscópio de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Macroscopia da superfície dorsal da língua do Ameivula ocellifera. As linhas 

dividem as três diferentes áreas: 1: ápice bífida, 2: corpo da língua, 3: raiz da língua. 
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Através da microscopia óptica foi possível verificar que a língua é um órgão muscular que 

apresenta o dorso revestido por um epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado com 

raras células mucosas, que diminui em espessura à medida que se aproxima da região da 

base. Ao longo de sua superfície foram observadas numerosas papilas com formas variadas. 

O limite entre o ápice e o corpo da língua é determinado por uma nítida marcação. O ápice 

bífido não apresenta papilas (FIGURA 2). As papilas observadas no corpo e base da língua 

apresentam-se imbricadas com forma de escama, direcionadas aboralmente (FIGURAS 2 e 

3). O epitélio de revestimento apresenta-se estratificado pavimento queratinizado nas 

paredes laterais e na superfície (FIGURAS 3). A lâmina própria observada na região dorsal 

e ventral da língua apresentou-se formada por um tecido conjuntivo predominantemente 

denso não-modelado (FIGURAS 2 e 3). Foi possível verificar a presença de melanina 

distribuída irregularmente em várias regiões da língua, tanto na superfície dorsal quanto 

ventral, sempre na lâmina própria (FIGURA 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Corte longitudinal da língua do Ameivula ocellifera. Em A, observa-se o ápice 

(direita) e o corpo da língua. Em B, continuação da língua mostrando o corpo e a base 

(esquerda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Corte longitudinal da base da língua do Ameivula ocellifera. A e B (maior 

aumento) observar a presença de corpúsculos gustativos. 

 

Na região mediana da língua, próxima ao ventre encontra-se a lissa, que apresenta aspecto 

tubular, dando suporte a língua. Estruturalmente a lissa é formada por uma camada circular 

externa, formada por tecido conjuntivo fibroso e uma circular interna formada por tecido 

cartilaginoso e no centro observa-se a presença de estruturas mineralizadas. 
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Figura 4 -  Língua do Ameivula ocellifera. Em A corte longitudinal, onde se pode visualizar 

a presença da lissa. Em B, corte transversal, no qual também pode-se observar a lissa (seta). 

  

 

A língua do A. ocellifera, assim como de outros lagartos, apresentou estrutura morfológica 

compatível a funções tácteis, gustativas e mecânicas, devido à presença de papilas, botões 

gustativos. A complexa estrutura histológica constituída por epitélio estratificado, lâmina 

própria e musculatura esquelética observada na língua deste lagarto obedece a um padrão 

morfológico clássico encontrado na maior parte dos vertebrados. Por último, a presença da 

lissa pode contribuir para a sustentação do órgão, auxiliando ainda na captura do alimento.  

 

 Palavras-chave: Lissa, Histologia, Lagarto. 
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Orientador: Francisco LIMEIRA. 
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Colaboradores: Guilherme Sousa da SILVA - Graduando em Ciências Biológicas 

Licenciatura/UEMA; Ronison Ferreira OLIVEIRA - Graduando em Ciências Biológicas 
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Os carrapatos são artrópodes que infectam vários organismos, são ectoparasitas de 

vertebrados terrestres, inclusive de anfíbios, considerados vetores de diversos agentes 

infecciosos. Das 870 espécies de carrapatos descritas no mundo, agrupadas na subordem 

Ixodida, 680 espécies pertencem à família Ixodidae, conhecidos popularmente como 

carrapatos duros, 183 espécies compõem a família Agarsidae, chamados carrapatos moles, 

e uma única espécie pertence à família Nuttalliellidae, morfologicamente intermediária às 

duas anteriores (BATTESTI et al., 2006). Ácaros e lagartos parecem demonstrar uma antiga 

relação, tanto que algumas famílias de lagartos desenvolveram através de eventos 

filogenéticos independentes, dobras cutâneas, formando estruturas denominadas sacos 

acarinas, em diferentes regiões do corpo (RODRIGUES, 1987; BAUER, 1993). A Reserva 

Ecológica do Inhamum é uma área bastante importante, pois mesmo com boa parte de sua 

área antropizada, quando se trata de lagartos podemos observar uma variedade enorme de 

lagartos, o que mostra assim a importância de se investigar mais sobre eles e sobre os 

ectoparasitas presentes nestes animais. Na Reserva Ecológica do Inhamum não existem 

trabalhos envolvendo a temática lagartos e ectoparasitos, por essa razão propõe-se esse 

trabalho com o objetivo Inventariar os ectoparasitas de lagartos da Reserva Ecológica do 

Inhamum, Caxias – MA relacionando as espécies de ectoparasitas com as espécies de 

lagartos existentes na Reserva Ecológica do Inhamum, Caxias-MA caracterizando 

taxonomicamente em nível de Família as espécies de ectoparasitas e de lagartos. A Reserva 

Ecológica do Inhamum (REI) está localizada no município de Caxias (04° 53’ 30’’S e 43° 

24’53’’W) pertencente à região Leste Maranhense e integrante da bacia hidrográfica do Rio 

Itapecuru (CONCEIÇÃO et al., 2012). Para realização do trabalho na Reserva Ecológica, 

inicialmente foi sorteada uma área de cerrado, nessa área de coleta foram colocadas três 

transectos com armadilhas de Interceptação e Queda. A armadilha de Interceptação e Queda 

é composta por um balde de 60 litros sendo que o arranjo terá 4 baldes dispostos em forma 

de “I”, distantes quatro metros entre si, interligados por cerca-guia de 40 centímetros de 

altura. O número total de baldes que foi utilizado foi de 21 baldes, sendo que cada transecto 

tinha 7 baldes cada, os lagartos coletados nas armadilhas foram fotografados e a partir disso 

identificados com ajuda de especialista e utilizando chaves taxonômicas de Vitt et al., 2008. 

Foi realizada a retirada de ectoparasitas dos lagartos através da escovação dos sacos acarinos. 

Os ectoparasitas presos nas cerdas e os que caíram sobre o papel através da escovação foram 

acondicionados em eppendorfs contendo álcool 70% posteriormente transportados ao 

laboratório de Biologia Multiusuário do CESC/UEMA, onde foram montados em lâmina de 

microscopia. A identificação aconteceu de acordo com as chaves taxonômicas de Aragão e 

Fonseca (1961). No presente trabalho foram coletados 9 lagartos dividido em três espécies, 
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Tropidurus hispidus (Spix, 1825), Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1825) e Micrablepharus 

maximiliani (Reinhardt & Lutken, 1862), pertencentes as famílias Tropiduridae, Teiidae e 

Scincidae respectivamente. No presente trabalho nota-se que nos três espécimes coletados 

que estavam infestados ambos comprovam a antiga relação existente de ectoparasitismo em 

lagartos pela presença dos ácaros nos sacos acarinas (RODRIGUES, 1987; BAUER, 1993) 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Frequência de lagartos por espécies coletadas na APA do Inhamum. 

 
 

Todos os ectoparasitos encontrados pertencem à ordem Acari, pertencendo a Família 

Laelapidae, somente as espécies T. hispidus e C. ocellifer estavam infestados com os 

ectoparasitos, destes 86% estão respresentados por C. ocellifer e 14% T. hispidus. Pode-se 

observa que muitos dos ácaros encontrados nos lagartos estavam dispersos ao longo do corpo 

do animal, porém houve prevalência de infestação nos sacos acarinos por serem estruturas 

propicias a sua localização (ROCHA et al., 2008). 

  
Figura 2 - Representação da Frequência de Infestação de Ectoparasitas por espécies de 

lagartos coletados.  
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O trabalho se mostra relevante e os dados obtidos demonstram a relação entre os 

ectoparasitas e os lagartos da espécie C. ocellifer  a qual foi a que apresentou uma maior 

infestação de ácaros da família Laelapidae. Assim o presente trabalho servirá de informação 

sobre a ecoepidemiologia destes animais favorecendo e incentivando novas pesquisas sobre 

a temática.  

 

Palavras-chaves: Lagartos, Inventário, Ectoparasitos. 
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VARIÁVEIS HIDROQUÍMICAS DAS ÁGUAS FLÚVIO-ESTUARINAS DO RIO 

SAMPAIO, BAÍA DO ARRAIAL (MA). 
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Nos ecossistemas marinhos, estuários, baías e lagos, ocorrem processos físico-químicos na 

água, que são bastante sensíveis às alterações externas ao meio, sobretudo as provocadas 

pelo homem (Silva, 2011). Para caracterizar um corpo hídrico, devem-se determinar diversos 

parâmetros de natureza física, química, geológica e biológica. Esses parâmetros atuam como 

indicadores da qualidade da água e auxiliam na identificação de possível influência antrópica 

na região. O objetivo deste trabalho é conhecer as variáveis hidroquímicas das águas flúvio-

estuarinas do Rio Sampaio, na zona costeira da Baía do Arraial (MA), considerando as 

variações espaciais (diferentes pontos de coleta no sistema) e de maré (sizígia e quadratura). 

A área de estudo compreende a Baía do Arraial, que se situa ao sudoeste da ilha de São Luís, 

e que compõe o complexo estuarino do Golfão Maranhense, juntamente com a Baía de São 

José (a leste) e a Baía de São Marcos (a oeste) (Figura 1). O Rio Sampaio é um sistema 

flúvio-estuarino que está inserido no Golfão Maranhense e constitui uma das fozes do Rio 

Itapecuru. A região da Baía do Arraial é caracterizada por apresentar uma larga faixa de 

manguezais ao seu redor e pouca ocupação urbana. As coletas foram realizadas em 5 pontos, 

3 pontos distribuídos na Baía do Arraial (3, 4 e 5) e 2 pontos no Rio Sampaio (1 e 2). As 

coletas foram realizadas no mês de outubro, em duas etapas, sendo uma no dia 25.10.2014 

(na maré de sizígia) e outra no dia 31.10.2014 (na maré de quadratura), abrangendo o período 

de estiagem da região. As amostras de água foram coletadas através do uso de uma garrafa 

do tipo van Dorn, em duas profundidades (superfície e fundo) de acordo com a profundidade 

do local. Chamou-se de superfície a camada logo abaixo da lamina d’água até 0,5 m de 

profundidade, e de fundo a camada de água a 0,5 m acima do fundo. Os locais com 

profundidade superior a 3,0 m, as amostradas foram coletadas em superfície e fundo, onde a 

profundidade foi menor que 3,0 m, as coletas foram somente na superfície. Os parâmetros 

analisados e os respectivos equipamentos e metodologias utilizados foram: transparência da 

água (através da medida do desaparecimento do disco de Secchi – cm, de acordo com o 

coeficiente de extinção de Poole & Atkins (1929); salinidade, temperatura (°C), pH, 

condutividade (mS cm-1) e TDS - Sólidos Totais Dissolvidos (g), utilizou-se sonda 

multiparamétrica Hanna HI-9828®; O OD – oxigênio dissolvido (mg L-1) foi determinado 

pelo método iodométrico de Winkler, de acordo com o sugerido em Strickland & Parsons 

(1972);  o OD (%) foi obtido pela tabela de Aminot & Chaussepied (1983); a turbidez (NTU) 

foi medida com o uso do turbidímetro Tecnopon TB1000®; o TSS - Sólidos Totais em 

Suspensão (mg L-1) foi determinado por medida gravimétrica, segundo as metodologias 

descritas em Strickland & Parsons (1972) e APHA (2001); o MOS - Matéria Orgânica em 

Suspensão foi determinada por medida gravimétrica de acordo com a metodologia descrita 

em APHA (2001) e o MOS (%). 
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Figura 1 - Localização dos pontos de coleta no Rio Sampaio e Baía do Arraial inseridos no 

Golfão Maranhense. Fonte: Eschrique, S. A. (2013), adaptado. 

 

Os valores de pH teve mínimo de 7,90 e máximo de 7,97 na maré de sizígia, e mínimo  de 

8,02 e máximo de 8,08 durante a maré de quadratura. Os valores obtidos foram elevados, 

mostrando uma água alcalina, devido ao maior aporte marinho durante o período de 

estiagem. Os valores são característicos de ambiente estuarino. A coluna d’água se mostra 

bem homogênea de modo que não há grandes variações de pH entre superfície e fundo com 

as variações nos seus valores estreitamente relacionadas com a dinâmica da maré. A 

temperatura mínima foi de 28,7°C e máxima de 31,6°C na maré de sizígia, e na maré de 

quadratura a mínima foi de 27,8°C e máxima de 29,8°C. As temperaturas foram elevadas, 

que são valores esperados para a região. A coluna d’água também se mostrou bem 

homogênea, não havendo grandes diferenças entre superfície e fundo, assim, as pequenas 

variações de temperatura foram relacionadas ao período de insolação. A salinidade 

encontrada é elevada, com mínimo de 30,75 e máximo de 31,73 na maré de sizígia e mínimo 

de 30,86  e máximo de 32,12 na maré de quadratura.  A salinidade encontrada durante o 

período de estiagem foi bem elevada, possivelmente devido ao maior aporte de água marinha 

e menor entrada de água doce no estuário. Nota-se que a salinidade varia de acordo com a 

altura da maré no horário de coleta, evidenciando a contribuição marinha. A variação da 

salinidade entre superfície e fundo é pequena, mostrando uma coluna d’água homogênea e 

estável. O oxigênio variou de 3,85 a 4,50 mg L-1  na maré de sizígia, e de 3,67 a 5,09 mg L-

1 na maré de quadratura. Os menores valores de OD foram encontrados durante a maré de 

sizígia, provavelmente devido ao horário da coleta que ocorreu durante a maré vazante. A 

maré enchente causa intensa movimentação da água, podendo aumentar a entrada de 

oxigênio na água através da atmosfera.  A condutividade foi de 47,51 a 48,72 mS cm−1 na 

maré de sizígia, e na maré de quadratura de 47,56 - 49,20 mS cm−1 . Os valores de 

condutividade foram elevados, devido à maior influência marinha e o menor aporte fluvial 

durante esse período. Os valores obtidos estão dentro da normalidade esperada para a região, 

variando de acordo com o aporte de água marinha (maior condutividade). Com relação às 

profundidades de superfície e fundo, notou-se que a coluna d’água é bem misturada, de 

forma que não há variações significativas entre a superfície e o fundo para este parâmetro. 

Os valores de TDS foram de 23,70 a 24,39 g L−1 na maré de sizígia, e de 23,77 a 24,62 g 

L−1. O TDS mostrou uma distribuição semelhante à da condutividade e da salinidade, 

evidenciando que estes parâmetros estão diretamente ligados, onde foi maior a salinidade e 

a condutividade, maior foi o TDS. Isso ocorre porque a água do mar possui uma maior 

quantidade de sólidos dissolvidos do que a água fluvial, assim, no período de estiagem, tem-

 

Figura 1. Localização dos pontos de coleta no Rio Sampaio e Baía do Arraial inseridos no 

Golfão Maranhense. Fonte: Eschrique, S. A. (2013), adaptado. 
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se os maiores valores de TDS, devido à maior influência marinha que ocorre nesse período. 

O TSS variou de 88,5 a 584,3 mg L-1 na maré de sizígia, e de 78,5 a 186,0 mg L-1 na maré 

de quadratura. Os valores obtidos são esperados durante o período de estiagem, tem-se um 

menor aporte de material através do rio, ocasionando menores valores de TSS. Os valores 

de MOS foram de 27,0 a 361,3 mg L-1 na maré de sizígia, e de 21,0 a 34,3 mg L-1 na maré 

de quadratura.  O MOS representa uma parte do TSS, ele é a parte orgânica que está presente 

no TSS. A presença de processos de erosão nas margens do canal, onde não há cobertura por 

vegetação de mangue, também implicam em contribuição de MOS e de TSS para o ambiente 

aquático. Os valores obtidos não foram muito elevados. O %MOS foi de 17 a 66% na maré 

de sizígia, e de 18 a 28% na de quadratura. O %MOS médio foi de 27%, considerado 

adequado para o período seco, que é normalmente caracterizado pela pequena contribuição 

dos aportes fluviais de matéria orgânica para a zona flúvio-estuarina. A turbidez apresentou 

o mínimo de 28 NTU e máximo de 962 NTU na maré de sizígia, e o mínimo foi de 28 NTU 

e máximo foi de 80 NTU na maré de quadratura.  A turbidez está relacionada com qualidade 

dos sólidos totais em suspensão, tais como argila, sílica, matéria orgânica e inorgânica. 

Observou-se que a região estudada é dinâmica e sofre mudanças de acordo com a maré 

(sizígia e quadratura) em que as características físico-químicas do Rio Sampaio e da Baía do 

Arraial variam de acordo com a altura da maré na hora da coleta. Verifica-se de acordo com 

os parâmetros estudados que a região sofre grande influência marinha e que essa influência 

é bastante observada durante o período de estiagem justamente pela falta de chuva, que é 

outro parâmetro que influência fortemente as características da região, além da influência 

fluvial. Somando a influência acentuada das marés, das chuvas e dos rios, nota-se que o 

ambiente apresenta grande influência dos manguezais, relativo ao aporte de materiais o que 

eleva parâmetros como a turbidez, o TSS e o MOS. 

 

Palavras-chave: Estuário, Parâmetros físico-químicos da água, Rio Sampaio 
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As formigas são um grupo pertencente à classe Insecta, ordem Hymenoptera e a família 

Formicidae, exclusivamente sociais, vivendo em colônias. São bastante abundante e 

diversificado com um elevado número de espécies. Elas ocupam grandes extensões dos 

territórios terrestres brasileiros e mundiais, devidas sua grande capacidade de adaptativa. 

Atualmente no mundo estima-se que exista cerca de 20.000 espécies, e no Brasil 5.000, 

muitas dessas espécies são ainda desconhecidas para a ciência (BRANDÃO, 1999). São 

conhecidas atualmente 21 subfamílias para fauna recente, sendo que 15 estão presentes na 

fauna brasileira . A grande importância das formigas está relacionada ao seu enorme 

desempenho na modelagem dos ecossistemas. Esse papel desempenhado por elas ao decorrer 

dos tempos foi de fundamental importância, para o que hoje são as grandes florestas do 

Brasil e outros países do mundo (MONTEIRO et al., 2007). Fatores determinantes da 

diversidade e distribuição de formigas tem recebido especial atenção devido ao papel 

essencial desses insetos em muitos processos biológicos, tais como a ciclagem de nutrientes, 

o volume de energia, herbívoria, dispersão de sementes e predação de sementes . Levando 

em consideração a grande diversidade da mirmecofauna e a sua importância para o 

ecossistema sua ampla distribuição geográfica, elevada riqueza no local, interação com 

outros organismo tais como insetos indicadores de alterações do habitat. As formigas 

apresentam uma característica social importantíssima, a de formar colônias, são seres 

relativamente fieis aos ambientes onde vivem, esses insetos tornam-se então importantes 

para os estudos por conta da fidelidade com o local onde vivem, aumentando com a 

complexidade estrutural do habitat. Estes ambientes colaboram para o favorecimento da 

diversidade de formigas possibilitando um padrão de dominância e disponibilidade de 

recursos alimentares. Este trabalho objetivou o levantamento da formicefauna edáfica na 

Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum em dois fragmentos nas áreas 

desmatadas e serapilheira e verificou quais subfamílias mais frequentes nos dois fragmentos. 

A pesquisa foi realizada na Área de proteção Ambiental Municipal do Inhamum está 

localizada no município de Caxias (04° 53’30’’ S e 43° 24’ 53” W) pertencente à região 

Leste Maranhense e integrante da bacia hidrográfica da bacia do Rio do Itapecuru. O cerrado 

por sua vez, vem sendo impiedosamente agredido por cortadores de lenha e por vândalos 

incendiários é, portanto, muito perturbado, o que tem acelerado o processo de desertificação 

em alguns pontos As coletas foram realizadas durante o mês de novembro a dezembro do 

ano 2013, no período diurno. As formigas foram coletadas através de armadilhas pit-fall, 

que consiste em frascos plásticos de 500ml enterrados ao nível do solo preenchidos com 250 

ml de álcool. As armadilhas foram dispostas em duas áreas diferentes em fragmentos 

queimadas e em áreas de serapilheiras (figura 1), com 8 armadilhas em cada área totalizando 

16 armadilhas. As mesmas serão distribuídas em dois transeptos sendo que haverá uma 

distância de 3 metros de um copo para outro longitudinalmente e uma distância de 5 metros 
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entre os transeptos. O material biológico será recolhido diariamente sendo colocado em 

recipiente apropriado para ser transportado para o laboratório de biologia do CESC/UEMA 

para ser identificados com chaves especificas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.(a) Armadilha Pitfall em mata de Queimada.; (b). Armadilha  Pitfall em mata de 

Serrapilheira. 

 

Um total de 3 subfamílias  pertencente a família  Formicidae e a ordem Hymenoptera  foi 

coletado nesse estudo. A maioria dos espécimes coletados pertencem a subfamília 

Myrmecinae (754), sendo a subfamília Formicinae 422 e Ponerinae com   86 espécimes 

totalizando 1262 espécimes no local. Nas armadilhas de mata serapilheira foi coletado um 

total de 1009 espécimes, distribuídas em 3 subfamílias. Destas 751 Myrmecinae, 168 

Formicinae e Poneriane 84 espécimes.  Nas armadilhas de mata queimada obteve-se 259 

espécimes nas quais 254 Formicinae, 3 Myrmecinae e 2 Ponerinae. Nas armadilhas de mata 

serapilheira houve um maior número de espécimes de Myrmecinae e Formicianae , sendo 

que em mata queimada houve uma forte redução nesse número isso devido a alteração no 

ambiente causada pelo homem. Já a subfamílias Formicinae ocorreu em um grande número 

de espécimes nas duas áreas, onde concluo que a subfamília tem alta resistência a alterações 

ambientais, contribuindo para identificação do impacto do meio. Mediante esses resultados 

são semelhantes ao de (SOUSA, et al. 2013), por apresentar uma maior diversidade de 

Mymerciane, seguida por Formicinae, e a menor diversidade da subfamília Ponerinae em 

vegetação nativa, havendo uma diferenciação na ausência das 

subfamílias Dolichoderinae,  Pseudomyrmecinae,e Ecitoninae para o Inhamum (Figura 1). 

 

Figura 1: Diversidade das subfamílias de Formicidae na Área de Proteção Ambiental do 

Inhamum. 

A B 
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Das 3 subfamilias encontradas, nas armadilhas de mata  serapilheira houve um maior número 

de espécimes de Myrmecinae e Formicinae , sendo que em mata queimada houve uma forte 

redução nesse número isso devido a alteração no ambiente. O impacto ambiental causado 

pela ação do homem ocasionou a redução da diversidade de Formicidae, pelo fato das 

queimadas destruírem a vegetação e com isso reduzir os recursos alimentares. Com a 

conscientização da população, que frequenta a área, o reflorestamento pode ser feita 

acompanhado pela fiscalização do IBAMA, com essa proposta poderá realizar a preservação 

da área afetada. 

 

Palavras-chave: Mirmecofauna, Meio Ambiente, Diversidade. 
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Estudos realizados nos últimos anos no rio Itapecuru identificaram problemas como o 

desmatamento das margens ao longo de todo o seu curso, inclusive na região de nascente, 

daí se seguindo todo o processo de assoreamento, poluição orgânica e industrial, escassez 

progressiva de peixe, rebaixamento do volume das águas, etc. (CASTELO, 2003), o descaso 

da comunidade de um modo geral para com um rio que vai lentamente desaparecendo do 

seu leito, o que não ocorria em tempos anteriores, visto que a sua degradação não estava em 

estágio tão avançado como o que se encontra hoje, especialmente na zona urbana, onde a 

aglomeração humana é bem maior (COSTA, 2006). O aumento populacional atrelado a falta 

de planejamento do uso dos recursos hídricos, a inadequada exploração dos solos e a 

devastação das matas ciliares têm levado as bacias hidrográficas a processos de degradação, 

acarretando riscos à manutenção da quantidade e qualidade do recurso hídrico e da perda da 

biodiversidade (SOUSA et. al., 2009). O Itapecuru é considerado um rio genuinamente 

maranhense. Sua bacia se estende a Leste do Estado do Maranhão, ocupando considerável 

área de Sul a Norte em terrenos relativamente baixos e de suaves ondulações, totalizando 

uma área de 54.300 km². (SILVA & CONCEIÇÃO, 2011). O desmatamento constitui um 

dos principais responsáveis pela degradação do rio Itapecuru. A remoção da mata ciliar, ao 

longo de todo percurso, contribui para a intensificação do processo de assoreamento 

(CASTELO, 2003). Dentro da objetividade deste trabalho verificou-se os diferentes tipos de 

ações antrópicas praticadas nas margens do rio Itapecuru, o grau de conhecimento e a 

conscientização da população ribeirinha em relação à degradação do rio Itapecuru. O 

presente trabalho foi uma pesquisa de campo realizada na zona urbana do município de 

Caxias, no Bairro Centro, próxima Avenida Beira Rio, na qual se aplicou um questionário 

contendo 8 questões, na qual foram aplicado em um total de 14 questionários à população 

ribeirinha do rio Itapecuru, que foram de forma aleatória. Foram verificadas e fotografadas 

as ações antrópicas e identificando as principais zonas de desmatamento. Os dados obtidos 

pelo questionário tiveram um tratamento analítico e descritivo para as questões fechadas, na 

qual foram analisados para saber o nível de percepção ambiental e colocados em percentual 

através de gráfico em forma de pizza, para melhor interpretação. Foram entrevistadas 14 

pessoas moradoras da Avenida Beira Rio, do bairro Centro que compreendem área de estudo. 

A primeira questão perguntou-se sobre o nível de escolaridade dos entrevistados onde 72% 

dos entrevistados têm ensino médio completo, 14% não estudaram, ou seja, analfabetos, 7% 

possuem ensino fundamental incompleto e 7% ensino médio incompleto (figura 1). 

Questionou-se aos moradores quanto à existência de água encanada na residência; 100% dos 

entrevistados responderam que possuem água encanada (figura 2). Perguntou-se aos 
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moradores ribeirinhos o destino do esgoto residencial 50% passa pela rede de esgoto da rua, 

29% jogado direto no rio Itapecuru e 21% possuem fossa (figura 3). Perguntou-se aos 

moradores sobre o destino do lixo domiciliar 100% dos entrevistados disseram que o lixo 

domiciliar é coletado pelo carro de lixo (figura 4). A questão seguinte a ser perguntada foi o 

tipo de atividade realizada no rio Itapecuru onde 79% dos entrevistados não realizam 

nenhum tipo de atividade no rio Itapecuru, 7% dos entrevistados realizam a pesca, 7% 

utilizam para lazer, 7% realizam lançamento de dejetos (figura 5). Perguntou-se a população 

ribeirinha se a mata ciliar é importante para a manutenção do rio Itapecuru 100% dos 

entrevistados disseram que sim (figura 6). Ao se perguntar a população se contribui para a 

preservação do rio Itapecuru 100% dos entrevistados responderam que sim (figura 7). 

Quando se perguntou de que forma contribui para a preservação do rio Itapecuru 79% dos 

entrevistados a forma de contribuição é evitando o desmatamento, lançamento de lixo e 

queimadas onde essas ações são de maior impacto ocorridos nas margens do rio Itapecuru, 

e 21% dos entrevistados a forma de contribuição é alertando sobre o uso incorreto das 

margens do rio Itapecuru (figura 8).  
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O desmatamento que ocorre nesta área é um dos principais impactos ambientais que acomete 

que o rio Itapecuru (figura 9). Um dos problemas ocasionado pela retirada da mata ciliar 

visto nas margens do rio Itapecuru é o processo de assoreamento (figura 10). O assoreamento 

é o acumulo de areia, solo desprendido de erosões e outros materiais levados até rios e lagos 

pela chuva ou pelo vento (VIEIRA e SILVA, 2007). 

 

  
 

Diante disto, se observou que, o rio Itapecuru é um importante recurso natural que vem 

passando por um processo constante de degradação ambiental. A falta de fiscalização, de 

ações por parte dos poderes públicos para a preservação o rio Itapecuru faz com que se 

intensifiquem ainda mais o processo de degradação do rio Itapecuru. Toda a degradação 

afeta na qualidade de vida da população que depende dela. Com os dados obtidos, mostrado 

a proporção nos gráficos, percebeu-se que a população ribeirinha entrevistada tem 

conhecimento quanto à forma de preservação e como contribuir para a mesma. 

 

Palavras-chave: Rio, Desmatamento, Assoreamento. 
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O mosquito Culex quinquefasciatus (Say 1923) é de grande importância epidemiológica, por 

ser o transmissor do nematóide Wuchereria bancrofti (Cobbold 1877) que provoca uma 

infecção parasitária, a filariose linfática (FL), na região das Américas (OPS/WHO, 2014). A 

FL constitui uma importante causa de morbidade aguda e crônica, atingindo pessoas de todas 

as idades e de ambos os sexos. A infecção por W. bancrofti causa sofrimento por suas 

manifestações desfigurantes, como hidrocele e elefantíase dos membros inferiores ou 

genitálias, impossibilita o indivíduo de desenvolver as suas atividades laborais com impactos 

socioeconômicos nas regiões em que há elevada endemicidade (BRASIL, 2011). Uma 

alternativa viável e eficaz para o controle dos mosquitos é a utilização do controle biológico, 

utilizando o Bacillus thuringiensis (Berliner 1911), pois essa bactéria apresenta uma série de 

vantagens tais como: segurança ambiental, pois atua somente nos indivíduos alvos e as suas 

toxinas não se acumulam no ambiente; boa duração no ambiente, suas formulações 

comerciais podem apresentar eficácia no campo de até 90 dias em locais protegidos dos raios 

ultravioletas; capacidade de se reciclar em larvas mortas, ou seja, os esporos podem germinar 

dentro do cadáver das larvas, desta forma, mantendo-se no ambiente; (HABIB; ANDRADE, 

1998; POLANCZYK; ALVES, 2003). Além disso, apresenta diversidade de toxinas tais 

como, α-exotoxinas,  β-exotoxinas, quitinases, proteínas inseticidas vegetativas (VIP – do 

inglês “vegetative insecticidal  proteins”)  e  as  δ-endotoxinas o  que  dificulta  o 

desenvolvimento  de  resistência  nos  mosquitos (LIMA, 2010). Dessa forma, esse estudo 

tem como objetivo avaliar a patogenicidade de isolados de B. thuringiensis para o controle 

de larvas de C. quinquefasciatus. A criação de C. quinquefasciatus é realizada segundo a 

metodologia descrita por Consoli e Lourenço-de-Oliveira (1994), com modificações, onde 

os mosquitos adultos são coletados em residenciais e levados para o laboratório, onde são 

mantidos em gaiolas contendo um copo com algodão embebido de água de açúcar a 12% e 

copos contendo água e levedura de cerveja para estimular a oviposição das fêmeas. Os ovos 

retirados da gaiola são colocados em bacias contendo água e alimento (ração para peixe 

constituída de algas), as larvas são mantidas nas bacias até atingir o 3º estádio, quando são 

selecionadas para o bioensaio. No caso de C. quinquefasciatus, os ovos não podem ser 

armazenados, pois, os mesmos não são viáveis fora da água e os adultos, como não 

conseguem realizar o repasto sanguíneo em hamster são, obrigatoriamente, coletados todos 

os dias (Figura 1). 
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Figura 1 - A) Gaiola de manutenção dos adultos; B) ovos e C) larvas.  

 

Os isolados utilizados neste estudo foram obtidos do Banco de Bacilos Entomopatogênicos 

do Maranhão situado na Universidade Estadual do Maranhão, Campus localizado na Cidade 

de Caxias, Centro de Estudos Superiores de Caxias, no Laboratório de Entomologia Médica 

– LABEM, que possui mais de 1000 isolados de B. thuringiensis. A patogenicidade dos 

isolados foi determinada em bioensaios seletivos contra as larvas de C. quinquefasciatus. 

Para cada isolado, preparou-se três copos plásticos contendo 10 mL de água, 10 larvas de 3º 

estádio e 1 mL da cultura total do bacilo (cada isolado é repicado em ágar nutriente, que após 

24 h é transferido para erlenmyer contendo caldo nutriente e agitado por 5 dias a 180 rpm a 

30 ºC e em seguida centrifugado a 1700 por 15 min. Após descartar o sobrenadante adiciona-

se 5 mL de água tritonada a 0,01% ao pellet  que é agitado em vórtex. A partir dessa 

suspensão são preparadas as concentrações de 10-1, 10-2 e 10-3, que são utilizadas nos 

bioensaios). Para o controle negativo preparou-se réplicas sem inoculação bacilar, durante 

os bioensaios adicionou-se 10mg/L de alimento (WHO, 2005) e após 24 e 48 horas, fez-se a 

leitura de mortalidade larvária.  

 

 
Figura 2 - Bioensaios seletivos com larvas de Culex quinquefasciatus.  

 

Foram testados 70 isolados de B. thuringiensis em larvas de C. quinquefasciatus, destes 16 

(22,85%) mostraram mortalidade de 100% em 24 h e 54 (77,14%) não foram ativos. O B. 

thuringiensis durante a esporulação produz inclusões cristalinas, responsáveis, em grande 

parte, por sua atividade entomopatogênica. Com isso as bactérias que apresentaram 

mortalidade de 100% podem ser submetidas ao teste de PCR para possível detecção dos 

seguintes genes: cry4Aa, cry4Ba, cry10Aa, cry11Aa, cry11Ba, cyt1Aa, cyt1Ab e cyt2Aa, que 

codificam toxinas responsáveis pela ação larvicida, e ao bioensaio quantitativo (dose) com 

a finalidade de determinar a patogenicidade das estirpes que mostraram atividade 

entomopatogênica, por meio da estimativa da Concentração Letal Mediana (CL50). Esses 

dados demonstram que os isolados ativos de B. thuringiensis apresentaram alta 

patogenicidade e potencial para o controle biológico de C. quinquefasciatus (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Análise da mortalidade de larvas de Culex quinquefasciatus  em bioensaios  

seletivos após 24h da aplicação do Bacillus thuringiensis. 

ISOLADOS 

BtMA-617 

BtMA-627 

BtMA-679 

BtMA-681 

BtMA-682 

BtMA-684 

BtMA-685 

BtMA-686 

BtMA-687 

BtMA-688 

BtMA-689 

BtMA-690 

BtMA-691 

BtMA-693 

BtMA-694 

BtMA-703 
BtMA- Bacillus thuringiensis do estado do Maranhão. 
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA POLPA DE ACEROLA COMERCIALIZADA 

NOS MERCADOS PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA. 

 

Orientanda: Eliana Alves Furtado dos SANTOS – Voluntária. 

Graduada em Ciências Química, UEMA- São Luís. 

 

Orientadora: Fabiana Brito CANTANHEDE. 

Prof.ª Ms. do Departamento de Química e Biologia, CECEN/UEMA. 

 

Dentre algumas polpas de importante valor nutricional, está a polpa de acerola (Malpeghia 

glabra L.), originaria do Mar das Antilhas e foi introduzida com sucesso na região Nordeste 

em 1955, pois apresenta um bom desenvolvimento em clima tropical (DAL RY, 2006). 

Fonte de caroteno, ferro, cálcio, vitamina A e alto teor de vitamina C. Na cidade de São Luís 

no Estado do Maranhão, é comum no Mercado Central, Cohab e João Paulo a venda de 

polpas de frutas, em especial a polpa de acerola, usada para fazer sucos naturais, porém não 

há fiscalização e os consumidores compram a polpa selecionando-a pelo seu sabor e valor 

nutritivo. No Brasil a qualidade de polpas de fruta comercializadas é regulamentada pela 

resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 que aprova o regulamento técnico sobre 

padrões microbiológicos para alimentos e pela Instrução Normativa de Nº 1 de 07 de janeiro 

de 2000 que determina os Padrões de Identidade e Qualidade (PQI’s). Deste modo, foi de 

fundamental importância a realização desse estudo, que teve como objetivo analisar a 

qualidade microbiológica de polpas de acerola comercializadas nos mercados públicos de 

São Luis-MA a fim de verificar sua qualidade e higienização. A coleta das amostras de polpa 

foi determinada em três pontos, sendo coletadas três amostras por ponto, totalizando nove 

amostras. Os pontos de coleta foram Mercado Central, Mercado da Cohab e Mercado do 

João Paulo. As amostras de polpas de acerola congeladas foram levadas ao Laboratório de 

Microbiologia de Água e Alimentos CCA/UEMA (Campus São Luís), onde foram realizadas 

as analises microbiológicas. Os métodos para as analises foram: determinação Contagem 

total de microrganismos mesófilos aeróbios e determinação de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. Para apresentação dos resultados, utilizaram-se as metodologias 

convencionais e os valores de NMP/mL foram transformados em valores log10/ml. A Tabela 

1 apresenta os resultados obtidos nas análises microbiológicas para contagem total de 

mesófilos aeróbios. 

 

Tabela 1 - Resultados da quantificação de bactérias aeróbicas mesófilas em amostras de 

polpas de acerola vendidas em mercados públicos de São Luis - MA, 2015. 

                                                            Microrganismos           

     Mercado                             Contagem de bactérias mesófilas aeróbicas UFC/mL* 

Central 

Cohab 

João Paulo 

n3 

n3 

n3 

1,4 x 10² a 5,4. 104 

7,1 x 10³ a > 2,5 x 106 

3,8 x 104 a > 2,5 x 106 

* Unidade formadora de colônia por mililitro de alimento 

 

Tais resultados evidenciam que 44,44% das polpas de acerola analisadas estão inadequadas 

para o consumo humano sendo encontradas nos pontos do Mercado da Cohab e Mercado do 

João Paulo incontáveis microrganismos (Figura 2). No mercado Central foi possível fazer a 

contagem de colônias quanto a determinação de mesófilos, indicando que está dentro dos 

padrões (Figura 1). 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Amostras de polpas de acerola do Mercado Central    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Amostras de polpas de acerola do Mercado da Cohab e  Mercado do João Paulo. 

 

Tabela 2: Amostras de polpas de acerola em desacordo com legislação nacional quanto aos 

coliformes totais e termotolerantes positivo nos mercados públicos da cidade de São Luis - 

MA, 2015 

 

 

Número de tubos com 

resultados positivos em cada 

série de 3 tubos inoculados 

com: 

 

 

Coliformes 

a 35º 

NMP/100m

L 

 

 

Coliformes 

a 45º 

NMP/100m

L 
Mercado Amostra 0,10mL 00,1m

L 

0,001mL 

Central 1 0 0 0 <3.0 Ausente 

 2 1 0 1 7,2 Ausente 

 3 0 0 0 <3.0 Ausente 

Cohab 4 0 0 0 <3.0 Ausente 

 5 3 0 0 23 Ausente 

 6 0 2 0 6,2 Ausente 

João Paulo 7 0 0 0 <3.0 Ausente 

 8 0 0 0 <3.0 Ausente 

 9 0 0 0 <3.0 Ausente 

 

A tabela 2 abaixo mostra os resultados obtidos para coliformes totais a 35ºC e coliformes 

tolerantes a 45ºC. Das 9 amostras de polpas de acerola analisadas, 66,6% não apresentaram 

coliformes a 35ºC, estando esse quesito dentro dos padrões de qualidade exigidos pela 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1212 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com os resultados obtidos pôde-se observar que 

as condições microbiológicas das polpas de acerola comercializadas nos Mercados Públicos 

(Mercado Central, Mercado da Cohab e Mercado do João Paulo) da cidade de São Luis-MA 

atestam possíveis falhas durante o seu processamento e/ou armazenamento, resultando na 

contaminação dos mesmos.  Sendo que 44,44% das nove polpas de acerola analisadas pelo 

método de contagem padrão de bactérias mesófilas estão inadequadas para o consumo 

humano. Quanto às análises de coliformes totais (35°) e termotolerantes (45°) as polpas de 

acerola resultaram em 66,6% que não apresentaram coliformes a 35ºC e ausência para 

coliformes termotolerantes em todas as amostras. Este fato põe à prova da qualidade sanitária 

deste produto como satisfatória.  

 

Palavras-chave: Microbiologia, polpa de acerola, controle de qualidade. 
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TERRA INDÍGENA RIO PINDARÉ, MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-MA. 
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Uma das principais características dos povos indígenas é a diversidade sociocultural. A 

Constituição de 1988 garante aos indígenas suas formas próprias de organizações 

socioculturais, e avança quando reconhece que processos de atendimento à saúde devem ser 

garantidos desde que sejam respeitadas as suas formas particulares de organização social. A 

oferta de uma saúde indígena específica e diferenciada está garantida na Política Nacional 

de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. No imaginário social o indígena é visto de forma 

estigmatizada e estereotipada. A visão do índio selvagem, sem contato com nossa sociedade, 

isolados em suas terras cede espaço a uma realidade de contato com os não índios que trouxe 

consequências específicas, particularmente na área da saúde. O contato trouxe aos indígenas 

doenças às quais estavam imunologicamente suscetíveis. Darcy Ribeiro (1995) retrata em O 

povo brasileiro que o contato com os colonizadores às vezes, era mais fatal que uma guerra. 

Havia momentos que aldeias inteiras eram vitimadas por doenças às quais não tinham 

resistência imunológica. O presente estudo faz uma análise dos fatores socioculturais que 

podem influenciar na incidência HIV/AIDS entre os indígenas na Terra Indígena Rio 

Pindaré, município de Bom Jardim. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, 

qualitativa, etnográfica, de abordagem qualitativa. Realizou-se a coleta de dados em dois 

momentos: no primeiro foi feito o estudo do referencial teórico para nortear a pesquisa, e no 

segundo foi realizada a coleta e análise dos dados encontrados na pesquisa. Os instrumentos 

de pesquisa utilizados foram à observação e entrevistas semi- estruturadas. A identificação 

dos entrevistados estão da seguinte forma, cujos códigos são: E.1:enfermeira, E.2: 

enfermeira, T.E.1: técnica de enfermagem, T.E.2: técnico de enfermagem, C.1: coordenador 

do Polo Base, A.1: Agente Indígena de Saúde - AIS e P.1: professor. Através de um processo 

de campo etnográfico foram pesquisadas e analisadas as condições das aldeias, 

identificando-se que além de um atendimento de saúde precarizado, não há ações afetivas 

no sentido de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, especificamente à 

HIV/AIDS. Há carência de informação por parte da amostragem pesquisada quanto aos 

possíveis riscos de contágios das DST/AIDS, além da não efetivação e aplicação das 

políticas públicas de saúde preconizadas pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas, resultando numa dificuldade de atendimento diferenciado tal qual 

estabelecido em lei. As áreas temáticas que emergiram da análise dos dados por meio das 

categorias foram: Fatores socioculturais que influenciam/dificultam na assistência de saúde 

a AIDS/DST aos indígenas; Procedimentos realizados no caso de suspeita de DST e no caso 

de HIV; Resistência entre os indígenas para fazer o teste rápido – HIV; Assistência de saúde 

ao indígena com suspeita de ser soro reagente para o HIV; Estratégias educativas para 

transmitir informação sobre AIDS na Atenção Básica e na escola e por último, DSEI & Polo 

Base na ação de prevenção a DST/AIDS e a prática sexual precoce entre os índios. Dessa 

forma, as entrevistas evidenciam que há vergonha dos índios em se abordar sobre a AIDS, 

além do início precoce da atividade sexual entre a população indígena jovem, como 

observados nas entrevistas a seguir: 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1214 

 

E.2 - “Ai nesse caso, pra trabalhar a questão da sexualidade precoce é meio complicado. É 

tanto que a gente tem indígena que com 11 anos que já tem marido, e isso pra eles é normal. 

Pra mim eu achei um absurdo quando eu encontrei essa situação.” (Informação verbal).   

E.1 - “A dificuldade que é enfrentada quando se aborda, é a vergonha de falar da doença, 

outra questão nas aldeias há muitos homossexuais e as adolescentes ficam envergonhadas, 

não falam mesmo já tendo iniciado a atividade sexual, com 11 anos já tem adolescentes 

grávidas.” (Informação verbal). Nas falas das enfermeiras, tanto E.2 quanto E.1, entendem 

os adolescentes que iniciam precocemente a vida sexual como um grupo de risco nas aldeias 

da TI Rio Pindaré para AIDS. Percebe-se que as profissionais de saúde tem dificuldade em 

compreender a questão da sexualidade quando se defrontam com a complexidade se tratando 

das populações indígenas na sua grande diversidade cultural, como observado na fala da E.2. 

E para encerrar este subtópico foi montado uma tabela dos fatores socioculturais que foram 

destaque das entrevistas (TABELA 1). 

 

Tabela 1 - Fatores socioculturais que influenciam/dificultam na assistência de saúde a 

AIDS/DST aos indígenas. 

 
 

Na assistência ocorre a mesma situação do procedimento com os casos de DTS e HIV, no 

que diz respeito ao fluxo de assistência à saúde, o paciente é atendido no posto de saúde da 

sua aldeia, o AIS ou a Técnica de Enfermagem dirige esse paciente ao Polo Base onde 

receberá os primeiros atendimentos da equipe multidisciplinar, bem como o transporte do 

carro da SESAI, para levá-lo as CASAI e demais unidades de saúde de referência do SUS, 

se necessário for um atendimento especifico, como no caso da AIDS. A Tabela 2 ilustra a 

situação discutida, uma vez que os trechos dos entrevistados contempla assistência ao 

indígena com suspeita de ser soropositivo para o HIV. 
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Tabela 2 – Assistência de saúde ao indígena com suspeita de ser soro reagente para o HIV. 

 
 

Palavras-chave: Fatores Socioculturais, HIV/AIDS, Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas. 
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A palavra lixo deriva do termo latim lix, singinifca cinza. Pode-se considerar lixo todos os 

tipos de resíduos sólidos resultante das atividades humanas ou do material considerado 

imprestável ou irrecuperável pelo usúario, seja papel, papelão, resto de alimentos, vidros, 

embalagens plásticas (OLIVEIRA, CARVALHO, 2004). A produção desse lixo aumenta 

assustadoramente em todo planeta. Os seres humanos, colocando o lixo para recolhimento 

pelo lixeiro ou jogando-o em terrenos baldios, resolvem seu problema individual, não se 

dando conta de que as áreas de depósitos de lixo das cidades estão cada vez mais escassas e 

que o lixo jogado nos terrenos baldios favorece o desenvolvimento de insetos e ratos 

transmissores de doenças (ALENCAR, 2005). A criação das cidades e a crescente ampliação 

das áreas urbanas têm contribuído para o crescimento de impactos ambientais negativos. 

Alterações ambientais ocorrem inumeráveis causas, muitas denominadas não naturais e 

outras oriundas de intervenções antropológicas, é o fato de que o desenvolvimento 

tecnológico contemporâneo e as culturas das comunidades têm contribuído para que essas 

alterações no ambiente se intensifiquem especialmente no ambiente urbano (MUCELIN; 

BELLINI, 2008). Observar um ambiente urbano implica em perceber que o uso, as crenças 

e hábitos do morador citadino têm promovido alterações ambientais, impactos significativos 

no ecossistema urbano. Essa situação é compreendida como crise e sugere uma reforma 

ecológica. Neste trabalho, apresentamos considerações a respeito do lixo e de fragmentos do 

ambiente urbano que sofrem impactos negativos pela disposição inadequada desses resíduos. 

Apresentamos também a percepção a respeito do lixo de um grupo de atores sociais de um 

bairro da cidade de Caxias- MA. Este trabalho objetivou conscientizar a população sobre os 

riscos que podem ser causados pelo acúmulo de lixo, bem como mostrar soluções para o 

problema, mostrar aos moradores da comunidade técnicas de reciclagem para o 

aproveitamento do lixo; assim como apresentar aos moradores os problemas decorrentes do 

destino errado de todo lixo produzido na cidade e doenças causadas pelo acúmulo desses 

resíduos. A pesquisa foi realizada no Bairro Volta Redonda no município de Caxias/MA, 

situado na mesorregião do Leste maranhense, e está localizado entre as coordenadas 

04°51’32’’ de Latitude Sul e a 43°21’22’’ Longitude Oeste. Possui um clima equatorial 

quente úmido, um relevo bastante simples, sem grandes elevações, predominando chapadas 

interligadas por amplos vales e predominância de solos arenosos e alagados, geralmente com 

boa fertilidade natural (CONCEIÇÃO & RODRIGUES, 2010). A coleta de dados foi 

realizada no período de 15 a 17 de setembro no ano de 2014 onde aplicou-se um questionário 

com 5 questões objetivas com 40 moradores (Figura 1). 

 

 

 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Quadro de questões aplicado na entrevista com os moradores 

 

Através dos resultados obtidos, percebe-se que o ambiente encontra-se no presente estado 

por vários anos, mesmo com a coleta sendo realizada semanalmente. Segundo os 

entrevistados contata-se que em 50% dos casos os órgãos responsáveis já foram avisados e 

50% não tomaram nota do assunto. Quanto à incidência de doenças, em 66% dos casos 

constata-se que os moradores já apresentaram algum problema de saúde decorrente do 

acúmulo ou da queima do lixo presente no ambiente. O fato alarmante que pôde ser 

observado é o fato de 66% da população entrevistada não saber o que vem a ser uma coleta 

seletiva embora 66% relatarem que já receberam orientações sobre a preservação ambiental. 

Pode-se concluir que o avanço da tecnologia, das informações midiáticas e o grande número 

de leis ambientais que visam à conservação do meio ambiente, ainda existem uma grande 

incidência de lixo nas ruas, o que vem causando a contaminação das mesmas. No Bairro 

Volta Redonda não é diferente, encontrando-se um grande acúmulo de lixo próximo a casas 

e avenidas, contribuindo para o mau cheiro e proliferação de doenças, o que foi comprovado 

pelos moradores que se sentem incomodados pela problemática que se arrasta há anos 

(Figura 2). Evidente que ainda existe um grande número de pessoas que não tem informação 

sobre o assunto, nem mesmo das grandes consequências que se tem ao descartar resíduos no 

meio ambiente, sendo que muitos nunca ouviram falar sobre o que é Coleta seletiva.  A falta 

de informação é uma das causas para a grande quantidade de focos de lixo encontrado no 

bairro dificultando a preservação do meio ambiente e trazendo perigo a sociedade. 

  

 

1. Ha quantos anos esse ambiente se encontra nesse estado?  
Alguns meses (…). Há 1 ano (...)    Há vários anos (...) 
 

2. Os órgãos responsáveis já foram avisados dessa problemática? 
Sim (   )                       Não (   ) 
 

3. Alguém de sua família já sofreu algum problema de saúde decorrente 
de doenças ou queimadas do lixo próximo a sua casa? 
Sim (   )                       Não(   ) 
 

4. Você Sabe o que é uma coleta seletiva? 
Sim (  )                       Não(  ) 
 

5. Você já recebeu algum tipo de orientação sobre a preservação 
ambiental? 
Sim (  )                       Não (  ) 
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Figura 2. Acúmulo de lixo próximo as residências. (a) Lixo em córrego (b) poça de água 

com acúmulo de lixo (c) Queimadas de lixo próximo aos domicílios (d) Lixo depositados 

em córrego. 

 

Palavras-chave: Lixo, coleta seletiva, meio ambiente. 
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O CONHECIMENTO SOBRE O CÂNCER DE PÊNIS DA POPULAÇÃO 

MASCULINA CADASTRADA NA UBS SÃO BENEDITO I EM SANTA INÊS-MA. 

 

Orientanda: Vanessa Cardoso Mendes da SILVA - Voluntária. 

Graduada em Enfermagem Bacharelado – CESSIN/ UEMA 

 

Orientadora: Eliane Mendes RODRIGUES. 

Prof.ª Msc. do Curso de Enfermagem Bacharelado - CESSIN/ UEMA. 

 

Colaboradora: Lídia Clara Cutrim LIMA 

Graduada em Letras Licenciatura - CESSIN/ UEMA. 

 

Câncer trata-se de uma malignidade envolvendo crescimento desordenado de células, as 

quais, com a invasão de tecidos e órgãos, levam ao desenvolvimento de tumores ou 

neoplasias malignas. Devido à série de divisões agressivas e incoercíveis que sofrem, estas 

células malignas podem disseminar-se para outras áreas do corpo (BRASIL, 2011). O câncer 

de pênis se encaixa no grupo das mais antigas neoplasias conhecidas. Por ser física e 

psicologicamente mutilante, e por provocar resultados terapêuticos insatisfatórios, esta 

doença é tida como uma das mais perigosas que acometem o homem. (REIS et al. 2010). O 

objetivo do presente estudo é analisar sobre os conhecimentos dos homens, na faixa etária 

de 15 a 59 anos, sobre o câncer de pênis, assim como o conhecimento sobre as ações do 

Programa Saúde do Homem de uma população masculina cadastradas na Unidade Básica de 

Saúde do São Benedito I, na cidade de Santa Inês - MA. A pesquisa é do tipo descritiva com 

abordagem quanti-qualitativa. Para coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado 

abordando questões sobre o tema. Os resultados apontam que alguns entrevistados conhecem 

sobre o câncer de pênis, porém, uma parte desconhece sobre as causas desta patologia e 

desconheciam também sobre as palestras e consultas realizadas mensalmente na UBS. A 

respeito do conhecimento sobre o câncer de pênis, a maioria, 52% (12) informaram saber o 

que é, enquanto 48% (11) não sabem o que é o câncer de pênis (Tabela 1). Esse resultado 

pode ser considerado positivo, uma vez que os entrevistados sabem da existência da doença. 

Podemos atribuir esse conhecimento as ações desenvolvidas na UBS do São Benedito I, 

principalmente no mês de novembro conhecido como "Novembro Azul", mês esse dedicado 

aos homens na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata e câncer de pênis. 

  

Tabela 1 - Referente ao conhecimento dos participantes sobre câncer de pênis, suas causas, 

as formas de prevenção, manifestações clínicas e tratamento. 

VARIÁVEIS F % 

CÂNCER DE PÊNIS   

SIM 12 52 

NÃO 11 48 

CAUSAS   

SIM 10 43,5 

NÃO 13 56,5 

PREVENÇÃO   

SIM 13 56,5 

NÃO 10 43,5 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS   

SIM 5 22 
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NÃO 18 78 

TRATAMENTO   

SIM 1 4 

NÃO 22 96 

Fonte: Unidade Básica de Saúde do São Benedito I, Santa Inês-MA, 2014. 

 

Para complementar o estudo fizemos a indagação sobre quais são as causas do câncer de 

pênis e dentre as respostas estavam: "não usar camisinha" 40% (4), "falta de higiene" 70% 

(7) e "doença transmitidas pelo sexo" 10% (1). Tal fato mostra que a maioria que 

responderam saber as causas do câncer respondeu corretamente alguns fatores de risco da 

doença. Na amostra dos 52% (12) que afirmaram saber o que é câncer de pênis (Tabela 1), 

67% (8) correlacionaram de maneira correta às causas: falta de higiene adequada, não uso 

de camisinha e DST’s e também as formas de prevenção. Sendo que 33% (4) não souberam 

responder as causas. Observamos que 96% (22) não conhecem as formas de tratamento para 

o câncer de pênis e apenas 4% (1) conhecem o tratamento, que em grande parte é realizada 

a cirurgia penectomia (amputação do pênis) parcial ou total. Devido a demora em procurar 

atendimento médico, conforme afirma Carvalho et. al., (2007, p. 47) o tratamento cirúrgico 

convencional para carcinoma peniano envolve penectomia parcial ou radical com margem 

de segurança de 2 cm. Ambas conseguem controle local adequado, mas acarretam morbidade 

psicossexual devastadora. Essa abordagem é realizada no Brasil em 60% dos casos, 

representando a alta morbidade acompanhada pelo diagnóstico de câncer de pênis em nosso 

meio. Quanto ao conhecimento das ações do Programa Homem Saúde na UBS São Benedito 

I, 74% (17) não conhecem essa atuação e apenas 26% (6) conhecem. Programa esse que 

realiza mensalmente consultas e palestras para esse público, mas, a maioria não sabe, e os 

que sabem relataram não ter tempo de comparecer à UBS para participar das ações 

desenvolvidas pelo  Programa (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Gráfico referente ao conhecimento dos participantes sobre as ações do Programa 

Saúde do Homem na UBS São Benedito I. 
Fonte: Unidade Básica de Saúde do São Benedito I, Santa Inês-MA, 2014. 

 

Pôde reconhecer nessa pesquisa, alguns fatores de risco a qual indica uma mudança em 

organizar e planejar essas ações educativas conforme o perfil epidemiológico dos homens 

cadastrados na UBS, e aprimorar estratégias da equipe de enfermagem no alcance a esses 

homens (campanhas) assim como abordagem a ser utilizada. Pretende-se, então, uma melhor 
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qualidade na assistência a saúde do homem e incentivo na elevação do número de pesquisas 

na área de saúde do homem, que é mínima comparada com os temas em relação à saúde da 

mulher. Portanto, a ampliação dos conhecimentos desses homens acerca do câncer de pênis 

e suas causas, prevenção, manifestações clínicas, e o tratamento, diminuirá drasticamente os 

índices de câncer no estado do Maranhão, começando pelos municípios, em vista da 

descentralização do nosso sistema de saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção Básica; Programa Saúde do Homem; Câncer de Pênis. 

 

REFERÊNCIAS 
 

_________. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação 

Geral de Ações Estratégicas, Coordenação de Educação ; organização Luiz Claudio Santos 

Thuler. ABC do câncer : abordagens básicas para o controle do câncer / – 2. ed. rev. e 

atual.– Rio de Janeiro : Inca, 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem. Plano de Ação Nacional (2009-2011). Brasília: MS; 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer (INCA). Câncer de Pênis. 

Disponível em: http://www.inca.gov.br/. Acesso em 11 de set de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Tipos de câncer: 

pênis. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/ 

tiposdecancer/site/home/penis. Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer (INCA). Estimativa 2011: 

Incidência de câncer no Brasil. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/con-

nect/ tiposdecancer/site/home/penis. Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

CARVALHO NS, KANNEMBERG AP, MUNARETO C, YOSHIOKA D, ABSY MCV, 

FERREIRA MA. Associação entre HPV e câncer peniano: revisão de literatura. Rev. Bras 

Doenças Sex Transm, v. 19, n. 2, 2007, p. 92-95. 

 

REIS A.A.S et al. Aspectos clínico-epidemiológicos associados ao câncer de pênis. 

Ciência & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1105-1111, 2010. 

 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1222 

 

PERFIL SOCIOEPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL (LV) NOS 

BAIRROS VILA MARCONY E VILA CONCEIÇÃO EM SANTA INÊS-MA. 

 

Orientanda: Vanessa Furtado da SILVA – Voluntária. 

Graduada em Enfermagem Bacharelado – CESSIN/ UEMA. 

 

Orientadora: Eliane Mendes RODRIGUES. 

Prof.ª Msc. do Curso de Enfermagem Bacharelado - CESSIN/ UEMA. 

 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença zoonótica causada pelo protozoário 

Leishmania chagasi, que afeta animais e seres humanos através da picada do mosquito fêmea 

Lutzomyia longipalpis. É uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, 

caracterizada por febre irregular de intensidade média e de longa duração, esplenomegalia, 

hepatomegalia, edema e leucopenia. (NEVES, 2005). Se não for tratada à forma ativa, o 

óbito ocorre fatalmente por causas hemorrágicas, e as infecções associadas, em virtude da 

debilidade física e imunológica. (AGUIAR e RIBEIRO, 2009). A LV apresentava seu ciclo 

de transmissão restrita ao ambiente silvestre e rural, sendo considerada uma doença 

predominantemente de áreas rurais, porém nos últimos anos começou a apresentar mudanças 

importantes no seu comportamento epidemiológico.  Atualmente, a LV atinge mais de 98 

países, em regiões tropicais e temperadas, sendo a maioria em desenvolvimento. 

(HARRISON, 2013). No Brasil, a LV encontra-se registrada em 19 Estados da Federação, 

com aproximadamente 1.600 municípios apresentando transmissão autóctone1. (BRASIL, 

2014). Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo geral fazer um levantamento 

socioepidemiológico da Leishmaniose Visceral (LV) nos bairros da Vila Marcony e Vila 

Conceição em Santa Inês – MA. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quanti-qualitativa. A 

amostra da pesquisa contou com doze pacientes com diagnóstico confirmado de LV, no 

período de janeiro de 2013 a agosto de 2014, nos bairros da Vila Marcony e Vila Conceição 

em Santa Inês - MA. A coleta de dados foi realizada inicialmente no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde para a detecção dos casos de 

LV notificados no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014, na Vila Marcony e Vila 

Conceição, em Santa Inês – MA. Após a identificação dos indivíduos com diagnóstico de 

LV a coleta de dados teve prosseguimento através do prontuário médico, presentes na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) da COHAB II, responsável pelos bairros acima citados. Em 

seguida a coleta de dados se deu através de uma entrevista, com questionário 

semiestruturado, com os pacientes ou seus responsáveis. Após a coleta e análise dos dados 

constatamos que a população acometida por LV variou na faixa etária de 0 à 30 anos de 

idade, apresentando as seguintes frequências: 0 a 5 anos 50% (6), de 6 a 10 anos  8,3% (1), 

de 11 a 20 anos  16,6% (2) e de 21 a 30 anos 25% (3). Quanto à profissão, à renda familiar 

e número de habitantes por moradia chegamos aos seguintes resultados, conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Referente à renda familiar, ocupação e o número de habitantes por moradia. 

Características  Número % 

Profissão / Ocupação   

Servente de pedreiro 2 16,6 

Aposentado  3 25 

Do lar 3 25 

Domestica  1 8,3 

Carroceiro  2 16,6 

Comerciante 1 8,3 

Renda Familiar    
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< 1 Salário 4 33,3 

1 a 2 Salários 6 50 

2 a 3 Salários 2 16,6 

> 3 Salários 0 0 

Habitantes por moradia   

2 habitantes 0 0 

3 habitantes 0 0 

4 habitantes 4 33,3 

5 ou > habitantes 8 66,6 

Fonte: Pesquisa de campo, nos bairros Vila Marcony e Vila Conceição – Santa Inês – MA. 

 

De acordo com Borges (2008) a explicação mais provável para a relação entre poder 

econômico e LV, é que a população de baixa renda, abrigada, principalmente, nas periferias 

das cidades, acaba por sentir maior impacto da incidência de doenças transmissíveis uma 

vez que, esta parcela populacional não tem acesso a condições sanitárias desejáveis, ao 

contrário, convivem estreitamente com animais e entulhos. Em relação ao tipo de material 

utilizado na construção das casas dos entrevistados constatamos que 66,6% da população 

acometida por LV moram em casas construídas de taipa, e 33,3% moram em casas 

construídas de tijolos. Essa constatação também foi relatada por Silva et al. (2008), quando 

analisou a situação epidemiológica da leishmaniose visceral, na Ilha de São Luís, onde 

observou que 68% das moradias dos entrevistados são construídas de taipa, 48% são cobertas 

de palha e 66% tem o piso de chão batido. 

 

Tabela 2 – Referente à frequência da coleta de lixo, rede de esgoto e tipo de fossa sanitária. 

Características Número % 

Frequência da coleta do lixo   

1 x na semana                        2                16,6 

2 x na semana 0 0 

Coleta irregular 4 33,4 

Não existe 6 50 

Dispõe de rede de esgoto   

Sim 0 0 

Não 12 100 

Tipo de fossa utilizada   

Séptica                    2                16,6 

Fossa rudimentar 9                  75 

Não tem 1                  8,4 

Fonte: Pesquisa de campo nos bairros Vila Marcony e Vila Conceição – Santa Inês – 

MA/2014. 

 

No que diz respeito às condições sanitárias como fator epidemiológico, conforme mostra a 

tabela acima, constatou-se 50% (6) dos entrevistados acometidos pela LV não possuem 

coleta de lixo realizada pela prefeitura, sendo que 33,3% (4) dispõem de coleta de lixo 

irregular e apenas 16,6% (2) apresentam coleta de lixo uma vez por semana. Em relação à 

rede de esgoto todos os entrevistados responderam que não dispõe de sistema de rede de 

esgoto, isso se deve ao fato que a cidade de Santa Inês não dispõe desses serviços. Quanto 

ao tipo de fossa utilizada pelos entrevistados, conforme mostra a tabela acima 75% (9) das 

residências dispõem de fossa rudimentar, 16,6% (2) possuem fossa séptica e 8,4% (1) 
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disseram não possuir nenhum tipo de fossa na residência, usando o quintal para realizar suas 

necessidades fisiológicas e as deixando a céu aberto. 

 

 
Figura 1 - Gráfico referente às medidas adotadas pelo município para o controle da LV nos 

bairros Vila Marcony e Vila Conceição.  
Fonte: Pesquisa de campo nos bairros Vila Marcony e Vila Conceição – Santa Inês – MA/2014.   

 

Em relação às medidas de controle adotadas pelo município aos bairros Vila Marcony e Vila 

Conceição, conforme mostra o gráfico acima, 75% (9) da população acometida pela LV 

relatou que nunca foi desenvolvida nenhuma ação de combate e controle da doença na sua 

rua. Diante dos achados, percebemos que há muitos fatores favoráveis para a urbanização da 

LV nos bairros Vila Marcony e Vila Conceição, pois foi evidenciado que não está sendo 

desenvolvido um trabalho de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, uma vez 

que não realizam a identificação das áreas vulneráveis para a transmissão da LV e não 

desenvolvem ações de prevenção como palestras educativas para a divulgação dos sinais 

clínicos no cão e os serviços disponíveis para o diagnóstico, assim como não adotam de 

medidas voltadas para a prevenção da LV em humanos e animais. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral, Fatores de risco, Urbanização. 
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DETERMINAÇÃO ESPECTROFOTOMÉTRICA DE DICLOFENACO DE SÓDIO 

EM COMPRIMIDOS E INJETÁVEIS DE FARMÁCIAS COMERCIALIZADAS EM 

SÃO LUÍS –MA. 

 

Orientanda: Bruna Pamieli Pinto da SILVA – Voluntária. 

Acadêmica do curso de Química Industrial – UFMA. 

 

Orientador: Paulo Roberto Barros GOMES. 

Prof. Msc. de Química - Coordenação de Engenharia de Alimentos UFMA/Imperatriz. 

 

Colaboradores: Ridvan Nunes FERNANDES – Prof. Dr. do Departamento de Química e 

Diretor de Centro do CCET/UFMA; Wellington da Silva LYRA – Doutor em 

Química/UFPB; Eduardo Fonseca SILVA – Graduado em Química Industrial; Helson Souza 

de LIMA- Mestre em Química Analítica/ UFMA; Leandro Lima CARVALHO- Doutorando 

em Química /UFG; Roberto Pereira da SILVA – Professor de Química/IFMA. 

 

O diclofenaco de sódio (2 - [(2,6-diclorofenil) amino fenil] acetato de sódio) é utilizado no 

protocolo clínico de tratamento das doenças anti-inflamatórias tais como: artrite reumatoide, 

osteoartrite, espondilite anquilosante e artrite não-articular (GIAGOUDAKIS; 

MARKANTONIS, 1998). Porém, seu uso é limitado pela alta incidência de efeitos 

indesejados, principalmente, sobre o trato gastrointestinal, que incluem irritação, 

sangramento, ulceração e, eventualmente, perfuração na parede gástrica. Na literatura 

cientifica observa-se que há muitos trabalhos que visam à determinação do diclofenaco em 

formulações farmacêuticas e em fluidos biológicos utilizando métodos espectrofotométricos 

devido a sua viabilidade em termos de simplicidade e baixo custo (PIMENTA, 2006). 

Atualmente o método oficial adotado pelas farmacopeias é a titulação potenciométrica 

(BRITISH PHARMACOPEIA, 2004). Este método de determinação para o diclofenaco 

utiliza uma solução padronizada de ácido perclórico. Por se tratar de um método 

titulométrico, este apresenta a desvantagem quanto ao consumo elevado desse reagente e o 

baixo número de determinações que podem ser realizadas e o uso de equipamentos 

especializados. Este trabalho determina as quantidades de diclofenaco de sódio em 

comprimidos e injetáveis que são descritos pelos fabricantes e que são comercializadas nas 

principais farmácias de São Luís utilizando nesse caso a metodologia adotada pela 

Farmacopeia Brasileira. Foram coletadas sete amostras de diclofenaco de sódio, sendo 

quatro ampolas injetáveis de 25 mg/mL e duas cartelas com 20 comprimidos de 50 mg/g de 

diferentes marcas. Uma solução padrão com concentração de 7,5 microgramas por mililitro 

foi preparada a partir da diluição em metanol da solução estoque de 75 microgramas por 

mililitro. As amostras de medicamentos contendo DCF encontravam-se em forma de 

comprimidos. Cada comprimido, continha 50 mg deste fármaco. Os comprimidos pesados 

foram macerados em almofariz com o auxílio de um pistilo. O conteúdo proveniente da 

maceração foi totalmente transferido para um béquer, solubilizado em metanol e transferido 

para um balão volumétrico de 50 mL. Após ajustar o volume, levou-se ao banho ultrassom 

por aproximadamente 15 minutos. A solução resultante repousou por uma noite e foi filtrada 

no dia seguinte com funil de vidro e papel filtro quantitativo em balão volumétrico de 50 

mL. Para as amostras injetáveis, com uma micropipeta retirou-se uma alíquota e solubilizou-

se em metanol. Em seguida transferiu-se e aferiu-se essa solução para um balão de 50 mL. 

Seguido o preparo das soluções, o espectrofotômetro da marca Femto foi ajustado para o 

comprimento de onda de 262 nm. Uma vez ajustado o comprimento de onda, as leituras do 

padrão de diclofenaco e das soluções das amostras foram realizadas. Os resultados desse 

estudo são mostrados na Tabela 1. Observa-se a partir dessa tabela que as amostras de 



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1227 

 

comprimidos apresentaram valores de concentrações acima do especificado pelo fabricante. 

Uma possível explicação para esse fato decorre da volatilidade do metanol, o que provocou 

uma concentração do diclofenaco. Mesmo levando-se em consideração essa explicação, as 

análises das amostras foram repetidas e o erro relativo foi calculado. Já para soluções de 

injetáveis, observou-se que mesmo oscilando em valores que estão apenas em uma unidade 

acima ou abaixo, estas estão em conformidade com o descrito pelo fabricante. 

 

Tabela 1: Resultado das análises quantitativas utilizando métodos de referência descrito na 

farmacopeia brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os resultados obtidos no procedimento analítico para a determinação do 

diclofenaco de sódio em formulações farmacêuticas, o método mostrou-se eficaz, pois além 

de determinar as concentrações das amostras, houve um consumo mínimo do solvente 

(metanol) minimizando assim os impactos ambientais com formação de poucos resíduos. 

Apesar de o método ser rápido e baixo custo convém salientar o risco à saúde do 

operacionalizador quanto ao uso de metanol. O mesmo é extremamente volátil e mesmo que 

sejam adotados todos os procedimentos de segurança, ainda assim há o risco de intoxicação. 

Quanto à determinação de diclofenaco em amostras de comprimidos e injetáveis, conclui-se 

que as amostras de comprimidos não estão em conformidade com o descrito pelo fabricante. 

Porém, o mesmo não pode ser citado em relação aos injetáveis. 

 

Palavras-chave: Diclofenaco; Espectrofotometria; Farmacopeia Brasileira 
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Amostras Bula Método de 

referência 

Erro relativo % 

Injetável1 25 mg/ml 26,81 ± 0,202 7,24 

Injetável2 25 mg/ml 25,95 ± 0,202  3,80 

Injetável3 25 mg/ml 23,14 ± 0,093 7,44 

Injetável4 25 mg/ml 24,37 ± 0,11 2,52 

Comprimido1 50 mg/g 55,89 ± 0,165 11,90 

Comprimido 2 50 mg/g 58,04 ± 0,96 16,00 
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A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA AULAS 

EXPERIMENTAIS DE QUÍMICA. 

 

Orientanda: Jaciara Sousa do NASCIMENTO – Voluntária. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura Ciências Habilitação em Química Programa Darcy 

Ribeiro/UEMA. 

 

Orientadora: Efigênia Magda de Oliveira MOURA. 

Prof.ª do Departamento de Química e Biologia/CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Calebe Borges ROMÃO – Graduando em Ciências Habilitação em 

Química Programa Darcy Ribeiro/UEMA; Rayssa Samara Maciel VIEIRA– Acadêmica do 

Curso de Licenciatura Ciências Habilitação em Química Programa Darcy Ribeiro/UEMA. 

 

As aulas práticas podem tornar o aprendizado da química mais fácil, isto porque o aluno ao 

visualizar as reações químicas feitas com objetos do seu cotidiano, passa a reconhecer a 

presença dessa ciência nos acontecimentos diários e assim, compreende que a química não 

é tão abstrata e distante como comumente é vista na maioria das escolas. Uma das grandes 

dificuldades de se trabalhar com atividades experimentais nas escolas de ensino médio é a 

inexistência de laboratórios ou quando existe um espaço chamado de laboratório, 

observamos a deficiência em vidrarias e reagentes, sendo esses fatores limitantes para o 

emprego regular de aulas experimentais nas escolas. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma proposta pedagógica para o ensino da química no contexto de aulas práticas, 

utilizando materiais alternativos, aos alunos da rede pública de ensino. Este trabalho foi 

desenvolvido na Escola Centro de Ensino Itapecuru-Mirim, localizada em Itapecuru - Mirim 

– MA, onde foram entrevistados 90 alunos de três 1º Ano do ensino médio. A coleta de dados 

foi feita através de um questionário com perguntas objetivas referentes às aulas práticas. A 

partir do resultado da pesquisa foram desenvolvidos alguns materiais de laboratório com 

materiais recicláveis e de baixo custo, encontrados no nosso dia a dia como: pipetador, 

recipiente de água destilada, fogareiro, tripé e lamparina. A realização das aulas práticas com 

os materiais alternativos foi feita em sala de aula e observados para saber se os materiais não 

iriam alterar os resultados. Após a os experimentos aplicou-se um questionário para 

avaliação da metodologia utilizada com os alunos. Desenvolveu-se equipamentos de 

laboratório com materiais alternativos recicláveis como mostra a figura 1, os mesmos foram 

utilizados nas aulas práticas e observados para que não houvesse alteração nos resultados 

dos experimentos. 
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Figura 1: Equipamentos de laboratório desenvolvidos com materiais alternativos e 

reciclados como: Recipiente de água mineral (1), tripé (2), lamparina (3), fogareiro (4) e 

pipetador (5). 

 

O resultado do trabalho desenvolvido foi obtido por meio de um questionário quantitativo 

com perguntas objetivas, como mostra os gráficos abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Gráfico “a química é uma disciplina do seu interesse?” 

 

De acordo com a figura 2, pôde-se observar que 78% dos alunos tem interesse pela 

disciplina, mas a metodologia tradicionalista empregada, ou seja, só a teoria os leva a terem 

dificuldades coma a disciplina, pois a prática facilita a aprendizagem dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico das “aulas experimerntais ajudariam na aprendizagem?” 
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A figura 3 mostra que 77% dos alunos afirmam que as aulas experimentais fazem uma enorme 

diferença para assimilação dos conteúdos aplicados teoricamente, onde fica evidente que a 

teoria necessita obrigatoriamente da prática para a fixação dos conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Gráfico “A metodologia empregada ajudou nos conteúdos?” 

 

 E o gráfico da figura 4 mostra que 80% dos alunos afirmam que tem dificuldade de 

aprendizagem sobre alguns assuntos inclusive os cálculos, pois não conseguem entender as 

explicações dos professores pela ausência de aulas práticas. Diante dessa situação, pôde-se 

constatar que o ensino de Química tem-se resumido apenas à memorização de fórmulas e 

cálculos, pois à ausência de situação motivadora e de atividades experimentais, não 

possibilitam que os estudantes possam perceber a aplicabilidade dos conteúdos no seu 

cotidiano. Outro fator que interfere na aprendizagem da assimilação dos conteúdos é a não 

contextualização da Química, gerando desinteresse e rejeição dos estudantes pela disciplina 

e dificultando o processo de aprendizagem. Partindo dessas constatações buscou-se 

alternativas para a melhoria do ensino-aprendizagemda disciplina Química, a utilização de 

materiais alternativos que facilitam a realização de aulas experimentais, mostrando-se 

eficiente no seu objetivo de contribuição com o processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando assim sua utilização em escolas de qualquer nível econômico-social como 

alternativa para o ensino de Química. 

 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, aulas experimentais, química. 
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE 

GERADAS PELAS PRÁTICAS ABUSIVAS 

 

Orientando: Edson José Paiva SILVA - Voluntário. 

Acadêmico do curso de Direito da Faculdade Estácio de São Luis. 

 

Orientador: Ronaldo Silva JÚNIOR. 

Especialista em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor - Universidade Estácio de 

Sá. 

 

A Responsabilidade civil exterioriza-se com a sanção civil aplicada ao não cumprimento de 

uma obrigação originária, devendo o autor ser obrigado a reparar o dano moral ou 

patrimonial causado e/ou a punição pessoal do causador do dano, tendo essa 

responsabilização uma função indenizatória, ressarcitória ou mesmo reparadora. A 

reparação é considerada um meio de estabelecer o equilíbrio às relações de ordem privada, 

onde o lesionante é obrigado a agir ou dispor de seus bens/patrimônios para satisfazer os 

direitos do lesionado (BITTAR, 2001). Doravante, responsabilidade civil é aquela 

decorrente de um dano causado em razão de ato doloso ou culposo e para que ocorra, são 

necessários os seguintes elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. Já a culpa, será 

necessária apenas na responsabilidade civil subjetiva (CAVALIERI FILHO, 2009). 

Objetivou-se com esse trabalho compreender a responsabilidade civil das operadoras de 

planos de saúde, em decorrência de práticas abusivas, sendo feitos levantamentos 

bibliográficos em periódicos online referentes à temática, publicados no período de 2013 a 

2015 e em doutrinas, para complementarem e embasarem teoricamente o desenvolvimento 

do estudo, servindo de subsídios para o levantamento das principais questões que envolvem 

o universo da responsabilidade civil das operadoras de planos de saúde, em decorrência 

dessas práticas. Diante da problemática proposta, em se tratando de práticas abusivas, que 

são práticas que exigem vantagem manifestamente excessiva em detrimento do consumidor, 

nosso Código de Defesa do Consumidor traz um rol de atos que são considerados práticas 

abusivas e que são vedados na relação de consumo. Tais vedações expressas são justamente 

para proteger o consumidor, parte mais frágil das relações de consumo. Contudo, 

infelizmente, ainda hoje é comum vermos tais impeditivos legais sendo praticados 

diariamente no mercado de consumo. Levando esse questionamento para os planos de saúde, 

destacamos que o marco fundamental para Regulamentação dos Planos Privados de Saúde é 

a Lei 9656 de 1998 e a Medida Provisória nº 1665 de 1998. Os planos privados de saúde 

vêm procurando se adaptar às inúmeras mudanças e regulamentações, juntamente com os 

seus segurados, cooperados e consumidores. Conforme entendimento de Maria Helena 

Diniz, cabe ao Estado dar tutela à saúde de seus cidadãos e aos Planos Privados de Saúde, 

complementá-los, conforme art.196 da Constituição Federal/1988: “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Desta forma, sabe-se que é uma 

atividade de caráter exclusivamente empresarial, essas pessoas jurídicas de direito privado 

respondem objetivamente pelos atos praticados, conforme arts. 927 e 931, § ú. do Código 

Civil de 2002. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os 

empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos 
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causados pelos produtos postos em circulação”. Devemos ainda destacar, conforme Luiz Fux 

(2015), que o Conselho Nacional de Saúde, em Junho de 2001, definiu os pontos principais 

e mais importantes, no que diz respeito à saúde: 1) Assegurar aos consumidores planos 

privados assistência à saúde cobertura assistencial integral, e regular as condições de acesso; 

2) Definir e controlar as condições de ingresso, operação e saída de empresas e entidades 

que operam no setor; 3) Definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e 

financeiras que assegurem a continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde 

contratados pelos consumidores; 4) Dar transparência e garantir a integração do setor de 

saúde suplementar ao SUS (Sistema Único de Saúde) e ao ressarcimento dos gastos gerados 

por usuários de planos privados de assistência à saúde no sistema público; 5) Estabelecer 

mecanismos de controle de abusividade de preços; 6) Definir o sistema de regulamentação, 

normatização e fiscalização do setor de saúde suplementar. É notório que a empresa de 

assistência médica será responsabilizada não em razão de ter firmado contrato de plano de 

saúde com a vítima, mas porque responde, objetivamente, pelos atos praticados quanto às 

praticas abusivas, podendo ser destacadas algumas vedações estabelecidas no art. 39, do 

Código de Defesa do Consumidor, onde é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: “II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, 

na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos 

e costumes”. Neste inciso II, verifica-se quando o consumidor se depara com a recusa, 

injustificada, do fornecedor em atendê-lo, tendo ele disponibilidade do produto solicitado 

em estoque ou condições de prestar o serviço. Isso é muito comum com os planos de saúde, 

no que se refere à consultas e principalmente procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia 

bariátrica, que a partir de IMC (índice de massa corpórea) igual ou superior a 35, já tem 

indicativo cirúrgico, desde que possua pelo menos duas co-morbidades e é obrigado, quando 

esse IMC é igual ou superior a 40 (GUEDES e GUEDES, 2013). Observa-se que os planos 

de saúde entendem que esse procedimento é mera estética, quando na realidade trata-se de 

questão de saúde física e mental. Temos, com isso, o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo: “TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 00292624420138260000 SP 

0029262-44.2013.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 14/03/2014. Ementa: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - Decisão de indeferiu tutela antecipada, solicitada diante de negativa 

de custeio de cirurgia bariátrica - Obesidade mórbida - Existência de prévia indicação médica 

- Situação de emergência - Paciente que possui ainda várias doenças associadas ao excesso 

de peso que agravam seu quadro de saúde, sem resposta a tratamento para emagrecimento - 

Presentes os requisitos para antecipação de tutela (art. 273 do CPC) - Decisão reformada 

para determinar que a agravada autorize a realização da cirurgia bariátrica, em cinco dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 - Recurso provido”. Já no inciso “XII – deixar de 

estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial 

a seu exclusivo critério”. Neste inciso XII, podemos observar que é comum quando da 

marcação de consultas, que muitas vezes, tem um prazo muito elevado para algumas 

especialidades e quando consegui efetivar a consulta, os exames já realizados anteriormente 

já estão desatualizados, não servindo para a consulta, o que gera transtornos ao consumidor 

e até mesmo ônus, quando se tratar de planos com coparticipação. Desta forma, a 

responsabilidade das operadoras é objetiva, cumprindo ao plano de saúde os cuidados 

necessários na indicação dos profissionais, bem como os prazos para agendamento de 

consultas e/ou procedimentos cirúrgicos eletivos (GONÇALVES, 2009). Portanto, são 

direitos básicos do consumidor a proteção contra práticas abusivas no fornecimento de 

serviços e a efetiva prevenção/reparação de danos patrimoniais, sendo vedado ao fornecedor, 

exigir do consumidor vantagem manifestamente excessivas. 

 

 

http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123615445/agravo-de-instrumento-ai-292624420138260000-sp-0029262-4420138260000
http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/123615445/agravo-de-instrumento-ai-292624420138260000-sp-0029262-4420138260000
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IDENTIDADE LAGOENSE: TERRITORIALIDADE E SABERES TRADICIONAIS. 

 

Orientanda: Geovania Machado AIRES -Voluntária.  

Mestranda em Cartografia Social e Política, PPCSPA/UEMA.  

 

Orientadora: Camila do VALLE.  

Profª Drª em Letras pela Pontifícia Universidade Católica, Rio de Janeiro. Profª permanente 

do Mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia na UEMA.  

 

O atual trabalho consiste numa pesquisa etnográfica sobre Identidade Lagoense: 

territorialidade e saberes tradicionais, no município de Penalva, Maranhão. Esta comunidade 

Lagoa Mirim nos apresenta os diferentes saberes representativos. Saberes que cultivam as 

mais diversas autorias na defesa dos reconhecimentos tradicionais, mas também vivenciam 

os conflitos que nomeia os problemas de terras, destruição das ervas medicinas, mortes de 

agentes sociais e a ciência como tomada de poder.  Ainda que retratássemos a ciência como 

campo de poder, os saberes tradicionais emite existir seus conhecimentos nos campos das 

comunidades quilombolas. A identidade Lagoense é um território que recorre às práticas 

medicinais locais, e, sobretudo, priorizando o valor cultural de suas manifestações.  

 
Figura 1: Mapa contido os saberes e conflitos existentes no Território de Lagoa Mirim. 

Imagem retirada em Junho de 2015.  

 

Esta Pesquisa Etnográfica tem o interesse de informar aos leitores sobre o estudo das ervas 

medicinais ou descrição das práticas culturais. Uso das ervas medicinas motivou este 

conhecimento contínuo preservado pelos Benzedeiros, Curadores e Doutores do Mato. A 

cultivação das ervas é em prol da cura das doenças contidas na comunidade, que lutam por 

uma vida digna de direitos e necessidades do seu território.  Contabilizam cerca de 100 

plantios de ervas medicinas, dentre elas: Aningapara, Romã, Unha de boi e Rosedã. Suas 

ervas são preservadas nos quintais, já que as terras estão em processo de desapropriação. A 

Pesquisa Etnográfica fundamenta- se num pequeno número de casos, não se tornando 

apropriada para promover generalizações. O pesquisador, por sua vez, precisa participar 

ativamente de todas as etapas da pesquisa, já que não há como atribuir a outros a tarefa de 

coleta de dados. (GIL, 2010). Os dados sobre os saberes tradicionais da Comunidade Lagoa 

Mirim circulam entre geração a geração. Que traz como abordagem às multiplicas categorias 

do campo medicinal e suas culturas. São saberes que representam o fortalecimento da 
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identidade do Quilombo, aonde essas oralidades de conhecimentos presentes na comunidade 

produz instrumento de poder. Um poder de apropriação de conhecimento, do ramo das ervas 

medicinais que teoriza o pertencimento. A fronteira para este conhecimento é a oralidade do 

seu Fabrício Nabate da Comunidade de Lagoa Mirim que contribuem com seus dons com as 

Ervas Medicinas e as Orações cantada nas manifestações culturais do seu “Terreiro”.  

 
Figura 2: Ervas medicinais cultivadas no quintal de Fabrício Nabate Maranhão. 1-Fabrício, 

no cantinho da oração; 2-Fabrício, cultivando as ervas medicinais; 3 -Erva santa; 4- Mastruz; 

5- Trevo e 6 - Pião.  Imagem retirada em fevereiro de 2015.  

A pesquisa proporciona à sociedade conhecimentos sobre a identidade, cultura e seus saberes 

das ervas medicinas da comunidade quilombola Lagoa Mirim do Município de Penalva, 

Maranhão. Para Sales (2009) os quilombolas carregam consigo e ainda praticam os costumes 

de seus antepassados, entre esses costumes está a prática do uso das plantas medicinais como 

uma alternativa para as curas e tratamentos de suas enfermidades. 

. 

 
Figura 3 - Algumas manifestações e práticas culturais do quilombo Lagoa Mirim. Imagem 

retirada em agosto de 2013.  
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Esta forma de luta prevalece ainda mais as práticas culturais, como: Bambâe, Bumba Meu 

Boi, Tambor de Crioula, Tambor de Mina, Dança do Caroço, Doutores do Mato, Mãe e Pai 

de santo, Benzedores e Parteiras. A pesquisa finalizará em novembro de 2016. 

 

Palavras-chave: Ervas Medicinas, Lagoa Mirim, Comunidade. 
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ÍNDICES DE VIOLÊNCIA EM SÃO LUÍS, MARANHÃO- BRASIL. 

 

Orientanda: Hellayne Christine Ferraz BATISTA - Voluntária. 

Graduanda em Direito, CEUMA- São Luís. 

 

Orientadora: Cláudia R. de Oliveira CANTANHEDE. 

Prof. ªMa. Da Universidade CEUMA. 

 

Colaboradores: Gleick Sena de Jesus CARVALHO- Graduanda em Direito- CEUMA- São 

Luís; Paulo Roberto Barros GOMES- Profº Me. Do departamento de Engenharia de 

Alimentos, UFMA – Imperatiz; Jonas PINHEIRO – Graduando em Direito – CEUMA – São 

Luís. 
 

A violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do ser humano, 

sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de direitos e de deveres, e 

passa a ser olhado como um puro e simples objeto (ROCHA, 1996). Os índices de violência 

em São Luís – MA estão em níveis acima da média nacional, principalmente no que se refere 

a crimes violentos, o cenário fica ainda mais assustador no tocante as taxas de homicídios. 

Buscou-se com este trabalho expor como os indicadores da violência têm registrado 

aumentos absurdos em São Luís do Maranhão do ano de 2013 a 2015, buscando verificar as 

causas principais. Para tanto, realizamos uma leitura trimestral sobre os Crimes Violentos 

Letais Intencionais (CVLI), desenvolveu-se uma pesquisa descritiva no intuito de avaliar as 

questões objeto deste trabalho. A técnica de pesquisa bibliográfica foi a escolhida, a partir 

de obras científicas, como meio de dar segurança e credibilidade aos resultados obtidos e, 

principalmente, a utilização de dados quantitativos. Os dados oficiais da MPMA apontam 

crescimentos mensais entre os três primeiros meses de 2013 e os de 2014, houve um aumento 

do número de mortes violentas de 49,5%, com destaque para o mês de fevereiro, que subiu 

69,2%. Na comparação entre o primeiro trimestre de 2015 e o de 2014, no entanto, a 

tendência se inverte. O número de mortes violentas cai em 6,4%. No mês de fevereiro de 

2015, em relação ao mesmo período de 2014, essa taxa caiu ainda mais: 12,8%. 

 

 
Figura 1 - Quadro comparativo do número de vítimas de homicídios de janeiro a junho entre 

2013 e 2015 em São Luís/ MA, São Luís 2015. 

 

O crescimento da violência está ligado a vários fatores, dentre eles está a propagação do 

mercado ilícito de arma de fogo. As estatísticas do primeiro trimestre de 2015 revelam 

conforme a Figura 2, que o total de 281 casos de Crimes Violentos Letais Intencionais 

(CVLI), na capital maranhense, 74% dos homicídios, foram praticados utilizando-se de arma 
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de fogo, nos quais, 11,1% foram com uso de arma branca, 8,3% com instrumentos 

contundentes/perfurocortantes e 6,6% foram cometidos com outros meios. 
 

 
Figura 2 - Estatísticas de Crimes Violentos Letais Intencionais ocorridos em São Luís-MA 

segundo instrumentos utilizados de janeiro a março de 2015. 

 

Segundo dados do Ministério Público do Maranhão, apresentados na Figura 3, os órgãos 

policiais registram somente cerca de um terço do total dos crimes praticados, sofrendo 

variações de acordo com o delito, ao observar fontes variadas, observam-se divergências 

quanto aos esses números apresentados. Os CVLI possuem variação média de 25,8% de uma 

fonte para outra, enquanto a Secretaria de Segurança Pública, registrou um somatório de 227 

crimes no primeiro trimestre de 2015, o Ministério Público do Maranhão registrou 281 casos 

e a Mídia apontou cerca de 286 crimes praticados em São Luís do Maranhão. 
 

 
Figura 3 - Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) registrados em São Luís-MA pela 

Secretaria de Segurança do Maranhão, Ministério Público do Maranhão e Mídia local no 

primeiro trimestre de 2015. 
 

Na observação desses indicativos, percebe-se que as instituições incumbidas de combaterem 

a criminalidade e a violência, não dispõem de meios satisfatórios para refrear esses números 

preocupantes. Em 2014, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou São Luís como 

a terceira capital mais violenta do país, possuindo em média, 69,1 mortes a cada 100 mil 

habitantes, a capital ocupa ainda, segundo a ONG Conselho Cidadão para a Segurança 
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Pública e Justiça Penal, a 10ª colocação entre as cidades mais violentas do mundo. A 

segurança pública é ineficiente principalmente pelo despreparo dos funcionários, 

precariedade de armamentos e deficiência do quantitativo policial. 
 

Palavras-chave: Violência, Crime, Homicídios. 
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PERFIL DO EMPREENDEDOR DAS UNIDADES DE COMÉRCIO DO BAIRRO 

VINHAIS EM SÃO LUÍS (MA). 

 

Orientando: Lucas Carneiro Santos VERAS – Voluntário. 

Graduado em Administração – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Lúcia Helena Saraiva de OLIVEIRA  

Prof.ª Ma. do Departamento de Administração CCSA/UEMA. 

 

Co-orientadora: Maria de Fátima Ribeiro dos SANTOS  

Prof.ª Ma. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

Nas últimas décadas foi possível notar o crescimento do comércio nos bairros residenciais 

ludovicenses, inclusive o Vinhais (também conhecido como Residencial Vinhais). Neste 

conjunto habitacional há uma variedade de empresas, tanto prestadoras de serviço como 

comerciais, concentradas em vias de fácil acesso. Reconhecendo que o bairro do Vinhais 

vem se expandindo em termos populacional e comercial, este último como demanda do 

primeiro, sentiu-se a necessidade de conhecer mais de perto as características do empresário 

para o exercício da atividade comercial. Com isso, vem a questão de pesquisa: Qual o perfil 

do empreendedor das unidades de comércio do bairro Vinhais em São Luís (MA)? Tem-se 

como objetivo geral traçar o perfil do empreendedor que possui comércio nas principais ruas 

e avenidas do Bairro Residencial Vinhais em São Luís (MA). Especificamente têm-se ainda 

os seguintes objetivos: Demonstrar os aspectos teóricos que abordem empreendedorismo e 

negócios; Identificar características específicas das empresas (plano de negócios, 

formalidade, financiamento, etc.); Levantar tipos e estilos de liderança entre os 

comerciantes; Verificar características sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, renda) 

do empresário; Relacionar o comerciante do Vinhais aos tipos de empreendedor citados na 

literatura. Para atingir esses objetivos, buscou-se respaldo na abordagem 

quantitativa/qualitativa e nas pesquisas bibliográfica, de campo, exploratória e descritiva. 

Considerando que a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é alta, justifica-se a escolha 

do tema porque a intenção é saber se o perfil do comerciante do Vinhais se coloca favorável 

ou não ao sucesso da atividade comercial, identificando as dificuldades enfrentadas e erros 

cometidos pelo empresário do local, além de características das empresas. A abordagem 

escolhida para este trabalho foi do tipo quanti-qualitativa. A pesquisa foi do tipo exploratória 

e descritiva, pois se procurou identificar junto aos comerciantes do bairro Vinhais as 

características que o representam. Quanto aos procedimentos técnicos trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e de campo. O local de pesquisa foi o bairro Vinhais (também 

conhecido como Residencial Vinhais) está situado na região central da zona urbana da 

capital maranhense, São Luís. É rodeado pelos bairros Cohama, Vila Menino Jesus de Praga, 

Cohaserma, Planalto Vinhais I, Loteamento Quitandinha, Cohafuma, Recanto dos Vinhais, 

e Planalto Vinhais II. Sua principal via de acesso é pela Avenida Jerônimo de Albuquerque, 

e a principal via alternativa de entrada é pela Avenida Daniel de La Touche. Os instrumentos 

de coleta de dados foram a observação e um questionário com questões fechadas de múltipla 

escolha que foi distribuído aos comerciantes. A coleta de dados deu-se entre os dias 05 e 17 

de novembro de 2014. O universo estimado das empresas comerciais no Vinhais é superior 

a 150. A amostragem foi não probabilística por acessibilidade, distribuiu-se 101 

questionários, porém apenas 48 questionários foram respondidos pelos proprietários dos 

comércios. O questionário foi elaborado com base na literatura consultada: Dornelas (2007), 

André Neto et al (2013), Degen (2009), Megginson, Mosley e Pietri (1998), Maximiano 

(2000), a Lei 10.406 (2002) e a Lei Complementar 123 (2006), observando-se os aspectos 
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teóricos e legais adaptando-os nas alternativas das perguntas. A empresa é uma unidade 

social, constituída com objetivos econômicos de produção e lucro, que se relaciona com 

elementos do ambiente (clientes, concorrentes, sociedade e natureza), com organização de 

seus fatores de produção (pessoas, materiais e capital) por meio de ações gerenciais. Existem 

pelo menos duas classificações para as atividades econômicas, uma teoria e outra oficial, 

esta última foi elaborada pelo IBGE (2007), e em ambas classificações o comércio pode ser 

compreendido como a atividade na qual ocorre a venda de mercadoria. Respondendo ao 

problema do qual se partiu para a elaboração desta pesquisa, é possível escrever que o perfil 

do empreendedor do Vinhais tende a ser de ligeira predominância do sexo feminino, que 

atua a mais de 4 anos como comerciante, com um equilíbrio entre aqueles com idade entre 

26 e 40 anos e 41 e 60 anos, com pelo menos o ensino médio completo, que não tem o 

comércio como única fonte de renda, possuindo renda mensal entre R$1.001,00 e 

R$5.000,00, que foi motivado a empreender por ter observado uma oportunidade de 

negócios no Vinhais e já residia no bairro ou nas redondezas antes de montar a empresa. 

Geralmente, se dispõem a correr riscos após realizar um plano de negócios, com 

responsabilidade, determinação e persistência, almejando reconhecimento e benefícios não 

só para si mesma mas para a sociedade. Mesmo enfrentando os excessos burocráticos para 

empreender, ainda não necessitaram de buscar financiamento de terceiros, possuindo uma 

postura democrática em relação aos seus liderados e uma visão holística das variáveis 

pessoas e tarefas dentro de sua organização. Ainda estão no seu primeiro empreendimento e 

não tiveram experiência profissional com a atividade de comércio antes de abrir o próprio 

negócio, e por último que geralmente são microempreendedores individual ou empresários 

individuais. Como recomendação, sugere-se que os empresários locais deveriam adotar mais 

práticas profissionais de gestão, tendo em vista que quase metade deles realizaram o plano 

de negócios sozinhos, com uma escolaridade em geral sendo o ensino médio completo. Outro 

ponto falho que pode ser melhorado é o registro da receita operacional bruta, pois como foi 

constatado, um sexto dos empreendedores nem fizeram tal registro no ano de 2013. Além 

disso, a falta de experiência como vendedor antes de abrir um comércio pode ser um fator 

que dificulte o crescimento da empresa. Assim, percebe-se que com uma escolaridade 

mediana, sem experiência na atividade exercida pela empresa e sem um registro de 

informações básicas de gestão, os comerciantes do Vinhais poderiam buscar uma consultoria 

profissional em gestão de micro e pequenas empresas para potencializar os ganhos das 

empresas com mais eficiência e práticas de gestão mais profissionais, e portanto, menos 

arriscadas. Sugere-se também que os empresários, não só do comércio do espaço da amostra, 

mas de todos os ramos de atividades e qualquer lugar do país se mobilizem para sensibilizar 

a classe política a fim de que esta flexibilize a legislação para reduzir ainda mais os processos 

de abertura de um empreendimento. 

 

Palavras-chave: Perfil empreendedor, Comércio, Bairro Vinhais. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL NA MEDICINA E SAÚDE PRIVADA 

 

Orientando: Taynã Moreira CARVALHO – Voluntário. 

Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade Santa Terezinha – CEST. 

 

Orientador: Ronaldo Silva JÚNIOR. 

Especialista em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor – Universidade Estácio de 

Sá. 

 

A Responsabilidade civil exterioriza-se com a sanção civil aplicada ao não cumprimento de 

uma obrigação originária, devendo o autor ser obrigado a reparar o dano moral ou 

patrimonial causado e/ou a punição pessoal do causador do dano, tendo essa 

responsabilização uma função indenizatória, ressarcitória ou mesmo reparadora. A 

reparação é considerada um meio de estabelecer o equilíbrio às relações de ordem privada, 

onde o lesionante é obrigado a agir ou dispor de seus bens/patrimônios para satisfazer os 

direitos do lesionado (BITTAR, 2001). Doravante, responsabilidade civil é aquela 

decorrente de um dano causado em razão de ato doloso ou culposo e, para que ocorra, são 

necessários os seguintes elementos conduta, dano e nexo de causalidade, já a culpa, será 

necessária apenas na responsabilidade civil subjetiva (CAVALIERI FILHO, 2009). 

Objetivou-se com esse trabalho compreender a responsabilidade civil no ramo da medicina 

e saúde privada, sendo feitos levantamentos bibliográficos em periódicos online referentes 

à temática, publicados no período de 2013 a 2015 e em doutrinas, para complementarem e 

embasarem teoricamente o desenvolvimento do estudo, servindo de subsídios para o 

levantamento das principais questões que envolvem o universo da responsabilidade civil na 

medicina, bem como no tocante à saúde privada. Diante da problemática proposta, 

observamos que a conduta do agente poderá ser comissiva ou omissiva, lícita ou ilícita, 

voluntária e causar dano ou prejuízo. Entende-se que a comissão configura-se quando o 

agente pratica um ato que não deveria ser praticado e a omissão, por sua vez, é quando ele 

não observa um dever de agir ou a prática de um ato que deveria realizar-se. Quanto ao dano, 

não haverá responsabilidade civil sem violação a interesse juridicamente tutelado, devendo 

este ser certo e efetivo, pois, conforme Dias (2013), ninguém será obrigado a compensar a 

vítima por um dano abstrato ou hipotético. No nexo de causalidade deverá haver uma relação 

entre o fato ilícito e o dano por ele produzido, representando uma relação necessária entre o 

evento danoso e a ação que o produziu, sendo esta considerada sua causa (GONÇALVES, 

2009). Na culpa, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, ocorre a inexecução de 

um dever que o agente podia conhecer ou observar, podendo esta ser manifestada em sentido 

estrito por: 1) Negligência: quando, por omissão, não toma o cuidado necessário. Ocorre, 

por exemplo, quando um motorista causa um grave acidente por não haver consertado o freio 

que já apresentava problemas; 2) Imprudência: quando o agente atua contra as regras básicas 

de cautela. Ocorre, por exemplo, quando um pai manda o filho menor e sem treinamento, 

alimentar um cão de guarda, expondo-o ao perigo; 3) Imperícia: culpa decorrente da falta de 

habilitação especifica para determinada atividade. Ocorre, por exemplo, quando o indivíduo, 

sem carteira nacional de habilitação, conduz veículo automotor e causa um acidente grave. 

É notório que os erros são comuns na medicina, mas se o médico estiver sempre atualizado, 

não tiver pressa, ouvir e informar o paciente adequadamente, a probabilidade de ocorrem 

erros será menor. Sabe-se que o erro médico é expressamente vedado pelo art. 1º do Código 

de Ética Médica (2009): “Capítulo III - RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL. É 

vedado ao médico: Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável 

como imperícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único. A responsabilidade médica é 

sempre pessoal e não pode ser presumida.” Consoante Luiz Fux (2015), o Conselho Nacional 
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de Saúde, em Junho de 2001, definiu os pontos principais e mais importantes, no que diz 

respeito à saúde: 1) Assegurar aos consumidores planos privados assistência à saúde 

cobertura assistencial integral, e regular as condições de acesso; 2) Definir e controlar as 

condições de ingresso, operação e saída de empresas e entidades que operam no setor; 3) 

Definir e implantar mecanismos de garantias assistenciais e financeiras que assegurem a 

continuidade da prestação de serviços de assistência à saúde contratados pelos 

consumidores; 4) Dar transparência e garantir a integração do setor de saúde suplementar ao 

SUS (Sistema Único de Saúde) e ao ressarcimento dos gastos gerados por usuários de planos 

privados de assistência à saúde no sistema público; 5) Estabelecer mecanismos de controle 

de abusividade de preços; 6) Definir o sistema de regulamentação, normatização e 

fiscalização do setor de saúde suplementar. Ressaltamos que o marco fundamental para 

Regulamentação dos Planos Privados de Saúde é a Lei 9656 de 1998 e a Medida Provisória 

no 1665 de 1998, já revogada. A Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001 é 

a que está vigente, a qual alterou a Lei nº 9.656 de 03/06/1988, dispondo então sobre os 

planos privados de assistência à saúde e dá outras providências. Os planos privados de saúde, 

por sua vez, vêm procurando se adaptar às inúmeras mudanças e regulamentações, 

juntamente com os seus segurados, cooperados e consumidores. Conforme entendimento de 

Maria Helena Diniz cabe ao Estado dar tutela à saúde de seus cidadãos e, cabe aos Planos 

Privados de Saúde complementá-los, conforme art.196 da Constituição Federal/1988: “Art. 

196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Desta forma, 

sabe-se que é uma atividade de caráter exclusivamente empresarial, essas pessoas jurídicas 

de direito privado respondem objetivamente pelos atos praticados, conforme arts. 927 e 931, 

§ ú. do Código Civil de 2002. “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem. Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os 

empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos 

causados pelos produtos postos em circulação”. Diante do exposto, é notório que a empresa 

de assistência médica será responsabilizada não em razão de ter firmado contrato de plano 

de saúde com a vítima, mas porque responde, objetivamente, pelos atos culposos de seus 

prepostos, no suposto de que os hospitais ou médicos por ele mantidos são autênticos 

prepostos do mantenedor. Portanto, é uma responsabilidade objetiva, cumprindo ao plano de 

saúde os cuidados necessários na indicação dos profissionais – culpa in elegendo – e, a 

continua vigilância sobre os atos praticados por estes profissionais – culpa in vigilando. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil, Medicina, Saúde Privada.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Responsabilidade Civil – Teoria e Prática. 2ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil.  Brasília: Senado Federal, 

1988. 

 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade Civil. 8. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.177-44-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.177-44-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%202.177-44-2001?OpenDocument


  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1246 

 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Lei 8.078 de 11/09/90. Brasília, Diário 

Oficial da União, 1990. 

 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 11. ed. rev. atual. De acordo com o 

Código Civil de 2002, e aumentada por Rui Belford Dias. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. 

 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil. 11. ed. São Paulo, SP: Editora Saraiva, [S. 

d.]. v. III. 

 

FUX, Luiz. Tutela de urgência e plano de saúde. Rio de Janeiro: Espaço Jurídico, 2015. 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume IV: responsabilidade 

civil. 4. ed. rev. São Paulo : Saraiva, 2009. 

 

  



  

XXVII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA                          
PRODUZINDO CONHECIMENTO COM PESQUISAS INTEGRADAS 

1247 

 

DE VOLTA PARA CASA: REAÇÃO DA CRIANÇA APÓS A ALTA HOSPITALAR. 

 

Orientanda: Vanessa Durans SILVA - Voluntária. 

Acadêmica de Serviço Social da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 

 

Orientador: Antonio Jose Araujo LIMA. 

Licenciatura Plena em Pedagogia e Mestrando em Educação pela Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA. 

 

Passar um longo período em tratamento hospitalar é parte da realidade de muitas crianças no 

Brasil e no mundo, alguns com tempo prolongado. Segundo Rodriges (2012) crianças 

internadas  se sentem em situação de constante ameças,  e quando essas são do interior do 

Estado, e por vezes oriundas de famílias carentes, esse sentimento ainda é maior, uma vez 

que a familia também é abalada com a dificuldade financeira para assistir a crinças em 

tratamento fora do seu domicílio. Cunha (2007) afirma que a doença e por consequência a 

internaçao afetam consideravelmente o estado emocional da criança. Em suma, a criança naõ 

aceita o tratamento médico nos primeiros dias no hospital, pois esse novo ambiente é visto 

como hostil, frio, amedrontador, cheio de regras, punitivo. No entanto, dependendo do tempo 

que ela necessita ficar sob os cuidados da equipe médica, a rejeição da lugar a aceitaçao, a 

criança deixa-se cativar pelo ambiente e pessoas que a cerca. Comportamento esse que 

segundo Araujo Lima (2014), favorece no processo saúde doença da criança. Na capital do 

Estado do Maranhão encontram-se hospitais que oferecem atendimentos de alta 

cormplexidade para a população da ilha e continente do Estado. Diante dessa constação, 

resolvemos realizar uma pesquisa num hospital que atende crianças sob regime de 

internação. O objetivo do trabalho foi mostrar como as crianças reagem diante da notícia da 

alta hospitalar, após um dado período de internação. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

de campo, como instrumento foi utilizado um questionário fechado, o qual foi aplicado a  

dez crianças  e  seis acompanhantes das mesmas, sendo abordadas questões como: qual o 

tempo que a criança passou em regime de internação no hospital; como a criança reage diante 

da notícia de alta hospitalar; o que o hospital proporcionou a criança que no seio familiar a 

criança não teria acesso. Diante da problemática, constatamos que as crianças que passam  

maior tempo internadas não são da capital do estado, vem de famílias com baixo poder 

aquisitivo e ja chegaram no hosptal com o problema de saúde em condições avançadas. Fato 

explicado também pela burrocratização no sistema de saúde, que muitas vezes obriga o 

usuário esperar meses e meses por atendimentos especializados, principalmente quando esse 

atendimento envolve a alta complexidade. A brinquedoteca do hospital é citada por todas as 

crianças como o local que elas sentirão mais falta, quando sair do hospital. Relatam encontrar 

nesse ambiente brinquedos e jogos que não tem acesso em casa, principalmente os jogos de 

montar e eletrônicos. De acordo com Almeida (2012) a brincadeira é essencial à boa saúde 

da criança e favorece seu desenvolvimento. Por isso, mesmo com a criança internada, o ato 

de brincar não deve ser prejudicado.  Percebendo a importância da brinquedoteca para a 

criança internada, resolvemos destacar também, os objetivos desse ambiente, onde 

predomina o brincar. São objetivos da brinquedoteca hospitalar, Cunha (1992, p.62), 

destaca:[...] preservar a saúde emocional da criança ou do adolescente, proporcionando 

oportunidades para brincar, jogar e encontrar parceiros. Preparar a criança para situações 

novas que irá enfrentar, levando-a familiarizar-se com roupas e instrumentos cirúrgicos de 

brinquedos por meio de situações lúdicas, a tomar conhecimento de detalhes da vida no 

hospital e do tratamento a que vai ser submetida. Dar continuidade à estimulação de seu 

desenvolvimento, pois a internação poderá privá-las de oportunidades e experiências de que 

necessita, a autora acrescenta que a brinquedoteca também prepara a criança para voltar pra 
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casa, depois de uma internação prolongada ou traumática. Fonseca (2008) afirma que as 

brinquedotecas possuem funções como estimular atividades individuais e coletivas, 

desenvolver a inteligência e a criatividade da criança, estimular a concentração e atenção, 

valorizar o brinquedo como meio de desenvolvimento intelectual e social, permitir mais 

autonomia da criança, incentivar o desenvolvimento de responsabilidades e enriquecer as 

relações familiares entre pais e filhos. Uma questão que chamou atenção com uma maior 

ênfase, foi quando três das crianças entrevistadas, afirmaram que o que mais sentiria falta do 

hospital, após alta hospitalar seria a regularidade das refeições. Como afirmamos muitas das 

crianças atendidas na alta complexidade em São Luís, tem origem humilde, de famílias que 

vivem em suma com o valor repassado pelo governo, via políticas publicas com caráter 

assistencial, como o bolsa-família. Nesse sentindo, identificamos o quanto a missão é árdua, 

no sentido de oferecer o melhor atendimento possível as nossas crianças, uma vez que, por 

mais simples, que pareça certas comodidades concedidas durante o atendimento a  criança-

paciente, por mais que pensamos não estamos atendendo com a precisão que essa ou aquela 

crianças merece, ainda assim, o que fazemos representa para a criança todo um conforto que 

ela nunca teve, principalmente falando de acomodações físicas, como camas, lençóis, 

toalhas, refeições regulares e acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, como: 

dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, entre outros. Consoante, torna-se 

impossível não fazer com quer essa criança que não tem acesso a tais serviços, se encantar 

ao ponto de não desejar mais sair do hospital. De um modo muito peculiar, ficar sob os 

cuidados da equipe medica hospitalar e mais vantajoso para essas pessoas em 

desenvolvendo, do que voltar para realidade de seus lares, isto é quando de fato existe uma 

casa, pois em muitas situações nem casa essas crianças possuem. Como se vê, a 

brinquedoteca hospitalar é uma forte aliada no tratamento da criança hospitalizada, de forma 

que as atividades lúdicas pedagógicas como brincadeiras, histórias, jogos, leitura, arte, entre 

outros, utilizadas como ações para recuperação da saúde da criança hospitalizada, 

contribuem positivamente no processo de recuperação dos menores. Concluímos que depois 

de uma longa estada no hospital a crianças não consegue se desprender dos vínculos 

construídos nesse lugar, sentindo-se felizes por está retornando para os seus entes queridos, 

mas, ao mesmo tempo tristes, por de certo modo, deixar as pessoas e afagos conquistados 

durante a estada no hospital.  

 

Palavras-chave: Reação, Criança, Alta Hospitalar.  
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“ONDE CANTA O SABIÁ”: HISTÓRIA E LITERATURA EM TERRAS TIMBIRAS 

NO SÉCULO XIX. 

 

Orientanda: Amanda Letiere de Sousa Araújo CARVALHO - Voluntária.  

Estudante do curso de edificações integrado ao ensino médio no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

 

Orientadora: Maria das Graças do Nascimento PRAZERES.  

Professora de História do IFMA – Campus Timon. Mestre em História do Brasil pela 

Universidade Federal do Piauí – UFPI; Participante do Grupo de Pesquisa História e 

memória das instituições escolares da Região dos Cocais Maranhenses; E-mail: 

maria.prazeres@ifma.edu.br 

 

Gonçalves Dias é lembrado como o grande poeta indianista da geração romântica e como 

um dos melhores poetas líricos da literatura brasileira. Neste sentido, busca trazer as 

memórias do ilustre maranhense, destacando a importância de sua obra literária e de sua 

contribuição no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).  Para tanto, analisamos 

e refletimos o que já se escreveu sobre Gonçalves Dias. Utilizamos arquivos disponíveis em 

revistas e jornais, encontrados em bibliotecas e arquivos de sua cidade natal, Caxias do 

Maranhão, além dos encontrados na capital maranhense, afim de que estes 

documentos ajudem na análise da contribuição. Enfim, este trabalho se propôs refletir sobre 

a contribuição de Antônio Gonçalves Dias, poeta maranhense da cidade de Caxias que 

ganhou prestígio no cenário nacional ao escrever poemas que traduziam a nossa 

nacionalidade, bem participou do projeto de construir a identidade nacional através do 

IHGB. Esse projeto teve por objetivo geral a análise da vida e a contribuição de Gonçalves 

Dias na literatura e história nacional. E como específicos a compreensão de como se deu a 

inserção de Gonçalves Dias na literatura; a análise da importância da produção de Gonçalves 

Dias para a literatura nacional e estudo de outras atividades de Antônio Gonçalves Dias. 

Inicialmente foi feita uma leitura sobre o contexto histórico em que vivera o poeta romântico, 

de modo a entendemos mais precisamente como se deu seu desenvolvimento. Estivemos 

também lendo sobre Gonçalves Dias, o que possibilitou termos outra visão dele, que é o 

intuito da pesquisa: mostrar quem era Gonçalves por trás das palavras de seus poemas. 

Lemos livros, artigos, publicações em geral, das diversas áreas que versam sobre Gonçalves 

Dias, seja na História ou na Literatura. O momento que Dias viveu era de independência, de 

afirmação de nacionalidade. Em que o Brasil deixa de ser uma colônia e se torna “independe” 

de Portugal. Com isso era interessante se montar uma identidade nacional com história, 

geografia, cultura e autonomia. 

 
No Maranhão, os contemporâneos de Gonçalves Dias, conhecidos na história da 

literatura brasileira pela antonomásia de Grupo Maranhense dariam ao Brasil, 

como expressão regional de vida literária, tão eloquente testemunho de cultura e 

talento, que logo justificariam, para nosso raciocínio afeito a comparações com 

valores do mundo greco-romano, o cognome de Atenas Brasileira. (MORAES, 

1977, p. 49) 

 

Gonçalves Dias fez parte de um importante grupo letrado maranhense intitulado 

“Neoclássicos e Românticos”. Esse grupo era composto por diferentes intelectuais como 

poetas, jornalistas, tradutores, publicistas, professores, historiadores, biógrafos, entre outros. 

Ele não foi o primeiro a ter consciência literária nacionalista, esse papel foi desempenhado 

por Gonçalves de Magalhães. Mas sem dúvida foi o primeiro poeta romântico brasileiro. A 

publicação de seu primeiro livro – Primeiro Cantos – gerou grande repercussão 
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nacionalmente e até mesmo no cenário internacional. Trazia consigo originalidade: 

nascimento duma literatura genuinamente brasileira, o Indianismo. Já era homem 

reconhecido, mas esse fato não o saciava. De intelecto superior não se contentava apenas 

com suas poesias, como tratou Rafael Serra de Resende. Relatos mostram que os interesses 

do poeta vão bem além do que normalmente é ressaltado, ao que tudo indicava as pretensões 

de Gonçalves Dias não se restringiram aos escritos literários. Por várias vezes confidenciou, 

por meio de cartas, seus objetivos a amigos. Pretendia abranger várias outras áreas do saber. 

Dizendo ele mesmo isso a Teófilo, seu principal destinatário: 
 

Saí-me bem nos meus ensaios líricos, saí-me bem do meu trabalho dramático; o 

meu poema não tem desagrado a quem o tenho mostrado; falta-me pois o romance 

e a história. Lá chegaremos querendo Deus (ANAIS DA BIBLIOTECA 

NACIONAL, 1964, P. 95) 

 

Sobre a história trabalhada por Dias é importante destacar seus trabalhos delegados pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) os quais não foram poucos. Seu 

reconhecimento como grande homem, devido suas obras publicadas, foi importante para que 

portas lhe fossem abertas, e aonde chegasse fosse bem recebido. Com isso, pode ter êxito 

em nos serviços que lhe foram delegados. Como consequência de seus bons resultados 

foram-lhe entregues missões ainda maiores, o que o levaria para fora de seu país novamente, 

mas desta vez para pesquisar história em países da Europa, onde ficou encarregado de 

analisar vários documentos sobre sua pátria. Estivemos, também, estudando o passado no 

que refere ao Império, período que Gonçalves viveu, para podemos entender melhor as 

circunstâncias que o rondavam e que lhe proporcionavam privilégios. Como coloca Mário 

Meireles: 
 

O desafogo econômico e o enriquecimento particular permitiam aos grandes 

senhores do Maranhão, desde o último quartel do século XVIII, o luxo de mandar 

seus filhos, os futuros condes, viscondes, barões, moços fidalgos, e comendadores 

a estudar na Europa principalmente em Coimbra, mas não raro na França e na 

Alemanha, de onde voltariam bacharéis e doutores em leis, filosofia, medicina, 

matemática. (MEIRELES, 2001, p. 260)  

 

Viveu grande parte da sua vida no momento que corresponde ao ciclo do algodão. Podemos 

dividir o período do Império no maranhão em dois ciclos básicos e cruciais, o Ciclo do 

Algodão e Ciclo do Açúcar. O Maranhão imperial teve seu grande crescimento e 

fortalecimento devido a mão-de-obra escrava e por consequência da Companhia Geral do 

Comércio do Grão-Pará. Ele viveu em um momento agradável para quem pertencia a sua 

camada social. Sim, Gonçalves não veio de origem humilde. Podemos dizer que era filho de 

grande senhor maranhense, pois os assim intitulados eram os ricos que enviavam seus filhos 

ao exterior a estudo. Ao falamos de Antônio Gonçalves Dias, é comum ressaltá-lo como 

poeta, imagem cristalizada devido vários trabalhos com relação a ele destacarem esse lado 

admirável e de grande importância nacional. Mas é importante salientar que o homem de 

letras não pode ter grande parte da sua vida negligenciada. Referimo-nos a sua dedicação a 

história. Vasta documentação produzida pelo próprio Gonçalves Dias a seu respeito nos 

mostrou que ele não era apenas poeta, mas teve sempre ligado aos trabalhos históricos e da 

história se servia para confeccionar sua trajetória intelectual. Gonçalves Dias era um típico 

homem de letras do século XIX. Preocupado com as questões do seu tempo e dedicado a 

história. Ficou claro que para toda sua realização se fez muito importante o momento 

histórico ao qual pertenceu. Como já destacamos, a base áurea do seu estado. Gonçalves 

fazia parte da elite mercantil da província, privilégio de poucos. Tendo a possibilidade de 

estudar desde cedo em boas escolas dentro de seu estado e fora do país. Era hábito, da elite, 
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enviar seus filhos ao estrangeiro para que voltasse, e fizesse carreira política. Gonçalves 

voltou, mas, diferente de carreira política, fez carreira poética e ingressou na historiografia.  

 

Palavras-chave: Gonçalves Dias; Historiografia; Literatura. 
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A MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS- MA. 

 

Orientanda: Amanda Ribeiro Dos SANTOS - Voluntária. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

 

Colaboradores: Anadine Santos Da CUNHA, Carla Daniele SOUSA CHAGAS, Eva Vilma 

MARQUES, Tábata Akiane GUIMARÃES. 

 

Todas as crianças brasileiras sejam de escolas públicas ou privadas, poderiam se alimentar 

de forma mais saudável. Uma boa alimentação é condição fundamental para o bem estar e 

saúde e são essenciais para o crescimento de crianças e adolescentes. O bom funcionamento 

do corpo depende de uma alimentação saudável. Destacamos O Programa Nacional de 

Alimentação – PNAE, conhecido como Merenda Escolar é um programa que consiste na 

transferência de recursos financeiros suplementares, com o objetivo de assegurar uma 

refeição diária aos alunos das redes municipais e estaduais do País. O PNAE teve origem na 

década de 40, porém foi em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, que o 

direito à alimentação escolar para todos os alunos de Ensino Fundamental, foi 

assegurado.Uma alimentação saudável contribui para o desenvolvimento físico e cognitivo 

dos alunos, proporcionando um bom funcionamento do organismo necessário para 

manutenção da saúde. Nesse sentido é imprescindível o papel da escola em oferecer uma 

alimentação digna e que ofereça todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos 

educandos. De acordo com Saley apud Chaves et al, (2005, p.215) “ é indispensável que as 

escolas forneçam um cardápio que seja capaz de atender às necessidades nutricionais dos 

alunos durante sua permanência em sala de aula(...)”. A Merenda Escolar é sem dúvida um 

instrumento eficaz para oferecer aos alunos uma melhor qualidade de vida, além de 

proporcionar um momento prazeroso para o aluno, onde o mesmo terá um melhor 

rendimento nas aulas. Para que os alunos recebam uma merenda de qualidade, o 

armazenamento dos alimentos deve ser feitos dentro dos padrões, sempre com uma boa 

limpeza e conservação. É importante ressaltar que a escola ofereça uma merenda que seja 

saborosa, variada e nutritiva, pois se torna atrativa para os educandos, diminuindo assim a 

evasão escolar, pois a criança se sente muito mais motivada para os estudos e sem falar que 

a merenda se torna a primeira refeição do dia de muitas delas. A alimentação não é apenas 

uma questão fisiológica, mas um espaço de integração social, fortemente influenciada pelas 

convivências a que são sujeitadas as crianças em seu círculo de amizades. A escola sendo 

esse espaço de convivência e de trocas de experiências passa a ser uma importante promotora 

da saúde, estimulando por meio da merenda a formação de valores, hábitos e estilos de vida. 

O projeto ora desenvolvido teve como objetivo analisar a distribuição, o armazenamento e o 

índice de satisfação/insatisfação da merenda escolar na rede pública de São Luís. Realizando 

um levantamento sobre a distribuição da merenda escolar com a investigação sobre o 

armazenamento adequado dos alimentos e analisando o índice de satisfação/insatisfação dos 

alunos a respeito da merenda escolar. As nossas análises foram na perspectiva da abordagem 

qualitativa, pois realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto, 

uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às 

intenções, aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações 

tornam-se significativas. “o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos 

locais que constituem objeto de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível” (CHIZZOTTI, 1998, 

p.79).O projeto foi desenvolvido com a participação do gestor e alunos da escola, no intuito 

de verificar todo o processo que engloba a distribuição da merenda escolar e foram 
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analisadas as percepções dos sujeitos envolvidos. Para o melhor alcance da investigação 

sobre a merenda escolar na rede pública de ensino, o instrumento da coleta de dados utilizado 

foi o questionário. Marconi e Lakatos (2003, p.201), definem questionário como sendo “um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.A princípio o projeto tinha 

como foco investigar duas escolas da rede pública de ensino de São Luís. Porém em 

decorrência de uma das escolas estarem em reforma, foi realizado apenas em uma escola da 

rede municipal. O período de realização do questionário foi entre os dias 11 a 25 de maio de 

2015.De posse dos dados coletados, iniciou-se o processo de análise e interpretação dos 

dados. 

 

Aceitação da merenda oferecida na escola. 

 

Observamos as respostas obtidas dos alunos em relação à aceitação da merenda escolar. De 

acordo com as respostas, do total de 58 alunos que responderam o questionário, 45 (78%) 

consomem a merenda diariamente, enquanto 13 (22%) relataram não comer na escola. O que 

percebemos é que a alimentação oferecida pela escola teve uma aceitação positiva pela 

maioria dos alunos. A qualidade e, consequentemente, a maior aceitabilidade do cardápio 

escolar dependem muito de hábitos alimentares, características nutricionais, custo, horário 

de distribuição e estrutura das cozinhas das escolas (FNDE, 2010). 

 

Satisfação quanto ao sabor da merenda oferecida. 

 

De acordo com os resultados, 58 estudantes (45 ou 57%) apreciam o sabor da merenda 

escolar, enquanto 25 (43%) não gostam, sendo que mesmo não gostando comem a 

alimentação oferecida. O percentual nos mostra que os alunos não apreciam a merenda, mas 

comem porque são alunos de baixa renda e em muitos casos a merenda torna-se a única 

refeição completa do dia. Por isso a necessidade de oferecer uma alimentação balanceada 

com todos os nutrientes necessários. As escolhas alimentares corretas na infância 

influenciam, entre outros aspectos, a manutenção de um peso corporal saudável. São os 

primeiros anos de vida uma fase de rápido desenvolvimento e, também, um momento crítico 

para a formação dos hábitos alimentares. 

 

Quantidade da merenda escolar. 

 

Quanto à quantidade de comida oferecida, 37 alunos (64%) demonstraram satisfação com a 

quantidade servida, enquanto 8 (14%) acham exagerada e outros 13 (22%) consideram 

insuficiente a merenda oferecida. A quantidade da merenda escolar deve ser cuidadosamente 

elaborada por nutricionistas observando as principais deficiências nutricionais dos alunos. 

Os cardápios devem ser preparados levando em conta o valor nutricional dos alimentos, 

garantindo dessa forma, os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento 

adequado das crianças para garantir seu bem estar durante o período em que permanecem na 

escola. Os resultados mostram que, 37 alunos (64%) demostraram satisfação com a 

qualidade da merenda servida, enquanto 8 (14%) acham exagerada e outros 13 (22%) 

consideram insuficiente a merenda oferecida. 

 

O conforto do local onde a merenda é servida 

 

De acordo com os resultados, 30 alunos ou 52% responderam que estão satisfeitos com o 

local onde merendam, enquanto 28 alunos ou 48% não concordam que o local é confortável, 
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pois alegam que o espaço é pequeno e quente, onde não há ventilação adequada e espaço 

para todos se acomodarem sentados. Em relação ao conforto do local onde é servida a 

refeição, a sala de aula e o pátio são os principais locais onde a alimentação escolar é servida.  

Se o ambiente for inadequado, ou seja, não possuir mesas e cadeiras suficientes para os 

escolares sentarem, pode-se considerar este um dos principais fatores que interferirão na 

adesão à alimentação escolar. 

 

Palavras-chave: Merenda Escolar, Distribuição, Armazenamento. 
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A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA. 

 

Orientanda: Eriveth Silva TEIXEIRA – Voluntária. 

Acadêmica do curso Pedagogia Licenciatura – UEMA/Campus Santa Inês. 

 

Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 

Prof. Dr. do Departamento de Letras e Pedagogia – UEMA. 

 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi criado para dar funcionalidade às 28 Diretrizes 

instituídas no Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que foi instituído pelo Decreto 

6.094 de 24 de abril de 2007, no segundo mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva. 

(ALBUQUEQUE, 2012). As diretrizes instituídas pelo PDE devem ser desenvolvidas até 

2022, ano em que se comemorará o bicentenário da independência do Brasil. Nesse ano, o 

país deverá apresentar resultados favoráveis quanto à evolução do atendimento educacional, 

a ser avaliado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cuja meta para o 

ensino fundamental nos anos iniciais de 6.0, o que significa que todas as diretrizes deverão 

ser postas em prática por meio do PAR das redes públicas de ensino do país. Entre as 

diretrizes instituídas no PDE, a formação continuada de professores se constitui de 

fundamental importância para lograr a qualidade da educação. A elaboração do PAR baseia-

se no diagnóstico da situação do atendimento educacional das redes públicas de ensino dos 

estados e municípios. Sua estrutura compreende quatro dimensões, que são: I – gestão 

educacional; II – formação de profissionais de educação; III – práticas pedagógicas e 

avaliação; IV – infraestrutura física e recursos pedagógicos (BRASIL, 2007). Ao tratar da 

elaboração do PAR, Albuquerque (2012) e Saviani, (2009) afirmam que, Tanto estados 

quanto municípios precisam do diagnóstico situacional para elaborar cada dimensão dentro 

de suas estruturas, recursos e necessidades. O processo, tanto da construção do diagnóstico 

quanto de elaboração do PAR deve contar com técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação (Semed), juntamente com os coordenadores, gestores e professores, além da 

comunidade escolar e membros da sociedade civil. A elaboração do PAR deve contar, 

também, com ajuda dos técnicos enviados pelo Ministério da educação (MEC) e com 

parcerias com universidades públicas federais. A participação desses sujeitos, de acordo com 

o documento do PDE, ajuda o município a retratar a realidade do atendimento da sua rede 

de ensino, que deve corresponder às reais necessidades do seu atendimento (BRASIL, 2007). 

Albuquerque (2013) enfatiza que todos os estados e municípios para participarem do PAR, 

celebraram um acordo nos termos do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

em 2007. No acordo celebrado em regime de colaboração entre União, estados e municípios, 

todos os entes federativos assumiram o compromisso de por em prática ações e programas 

para elevar a qualidade da educação das redes públicas de ensino do país. Este relatório 

apresenta dados finais acerca da pesquisa que tem como especificidade, o Plano de trabalho 

“A implantação das ações de formação continuada de professores, desenvolvidas no âmbito 

do Plano de Ações Articuladas (PAR) no município de Santa Inês/MA. Tem como objetivo 

geral analisar o processo de formação continuada de professores, desenvolvido por meio do 

Plano de Ações Articuladas (PAR), buscando perceber se a formação continuada oferece 

contribuições para a qualificação do trabalho docente, de modo a garantir a qualidade de 

ensino das escolas da rede pública do Município de Santa Inês, bem como para a elevação 

dos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) neste município. 

A pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, estudando o caso da implantação das 

ações do PAR voltadas para a formação continuada de professores no município de Santa 
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Inês/MA. A pesquisa utilizou-se dos procedimentos de análise documental; entrevistas 

semiestruturadas; E observação sistemática. As instituições investigadas foram à Semed e 

duas escolas pertencentes à rede pública de ensino desse município. Participaram da pesquisa 

a secretária de educação, a coordenadora e técnica ligada ao PAR do município, professores, 

coordenadores e gestores escolares.. A análise dos dados permitiu não somente identificar o 

processo pelo qual as ações do PAR estão sendo praticadas, mas, também, estabelecer 

relação entre o PAR elaborado e o processo de execução das ações voltadas para a formação 

continuada da rede pública municipal de ensino e assim fazer um cruzamento com as falas 

dos sujeitos envolvidos, em relação ao que dizem os documentos e o que os sujeitos 

responderam nas entrevistas. Constatamos através de entrevista com a Coordenadora e 

Técnica ligada ao PAR do município de Santa Inês/MA, que a implantação das ações do 

PAR teve um prejuízo significativo, pois a coordenadora do PAR anterior a atual gestão 

deixou o prazo de entrega chegar ao limite, enviando com defasagem as 3 (três) primeiras 

dimensões, não contemplando por completo o PAR, que na chegada da coordenadora atual 

foi solicitado o PAR para uma revisão, sendo enviado  para a revisão somente a dimensão 

IV, não tendo mais jeito para as dimensões I, II e III. A Coordenadora e Técnica junto com 

a equipe deram total dedicação a dimensão IV. A atual gestão alegou falta de compromisso 

da coordenadora anterior, apontando que isto prejudicou o andamento das ações do PAR, 

não tendo demanda as dimensões I, II e III. Segundo diz, não houve dificuldade do MEC em 

atender as demandas, e se elas não estão sendo atingidas é porque não foram contempladas. 

Na fala dos gestores e coordenadores pesquisados não houve a participação na elaboração 

do PAR, enquanto que nos relatos dos professores ficou bem claro a falta de conhecimento 

no que se refere ao PAR e suas ações, bem como a não participação nas pautas e nem na sua 

construção, acarretando uma insatisfação nas poucas formações oferecidas pela rede 

municipal de ensino por meio do PAR. Foi possível perceber, analisando o monitoramento 

do PAR do município, que no atual estágio em que o PAR se encontra algumas ações ainda 

estão em andamento, outras sequer começaram e somente algumas foram concluídas. 

Contudo, a secretária de educação ressalta que o MEC tem correspondido às expectativas do 

município quanto às ações demandadas por meio do PAR, o que reafirma a crença da gestora 

na efetividade do PAR para o cumprimento do compromisso por uma educação de qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação, Plano de Ações Articuladas (PAR), Formação continuada. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) DE PINDARÉ-MIRIM: IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE 

DA EDUCAÇÃO E NO TRABALHO DOCENTE. 

 

Orientanda: Glenda Jordania Rocha do NASCIMENTO - Voluntária. 

Graduanda em Pedagogia, CESSIN/UEMA. 

 

Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 

Prof. Dr. do Departamento de Educação e Filosofia, CECEN/UEMA.   

 

O presente trabalho teve como base a política do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE) para a educação básica, buscando perceber sua proposta e como se realiza no âmbito 

dos sistemas de ensino públicos através do Plano de Ações Articuladas (PAR). Na concepção 

do Ministério da Educação (MEC), o PDE se traduz como política de Estado, cujo principal 

objetivo se expressa pelo combate às desigualdades regionais visando contribuir para uma 

educação pública de qualidade para todos, através do enlace entre educação e ordenação do 

território (BRASIL, 2007) ele é, como afirma Saviani (2009) “o guarda-chuva de todos os 

programas do MEC”. O PDE tem em seu bojo o intento de superar a visão fragmentada da 

educação, estabelecendo uma visão sistêmica, calcada na organicidade, na continuidade.  

Dada a sua magnitude, ressalta-se no Plano como uma das suas principais diretrizes a 

formação de professores e a valorização dos profissionais da educação.  O PAR é o 

planejamento estratégico do PDE que põe em prática os programas e ações voltados para o 

atendimento educacional das redes públicas de ensino do país, particularmente aquelas ações 

voltadas para a formação continuada de professores, por meio desse estudo, analiso em que 

medida as políticas de formação continuada desenvolvidas por meio do PAR no em Pindaré-

Mirim tem contribuído para a elevação da qualidade da educação desse município. Embora 

a política do PDE, desde o ano de 2007, desenvolva, por meio do PAR, ações e programas 

com vistas a elevar a qualidade da educação das escolas públicas, aferida pelo IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica), os dados oficiais vêm mostrando que uma parcela 

significativa das escolas públicas brasileiras não está atingindo as metas projetadas pelo 

MEC. Para efeitos do estudo foi preciso considerar que diante das mudanças que vem 

ocorrendo no âmbito da educação, a formação de professores tornou-se ao longo das décadas 

uma pauta na agenda das políticas educacionais, galgando patamares de relevância e 

constituindo-se como elemento de debate, além de adquirir um papel ressignificado dentro 

do contexto atual, visto que tem ganhado valor estratégico diante das reformas educacionais. 

Peroni (2003, p. 22), assevera que “[...] as mudanças ocorridas na política educacional dos 

anos de 1990 deveriam ser entendidas como parte da materialidade da redefinição do papel 

do Estado. Com isso, a autora chama a atenção enfatizando que nesse movimento de 

correlação de forças, de hegemonia neoliberal, que é internacional, há de fato um interesse 

dos setores vinculados ao capital em definir uma proposta de sociedade e de educação. Em 

consonância a essa ideia, Albuquerque (2013, p.111) afirma que “as reformas educacionais 

realizadas ao longo dos anos de 1990 na América Latina e Caribe fazem parte de um processo 

de intensas mudanças estruturais [...] orientadas, principalmente, pelo FMI e pelo Banco 

Mundial”. Assim, percebe-se a influência e orientações dos organismos internacionais nas 

políticas educacionais, principalmente no Brasil. A partir do levantamento desta base teórica 

o principal objetivo que norteou o estudo foi: analisar os efeitos da formação continuada de 

professores no âmbito do sistema público de ensino de Pindaré-Mirim, a partir do olhar de 

gestores escolares e professores, buscando perceber se esta contribui para a melhoria da 

qualidade da educação do ensino fundamental da rede municipal de Pindaré-Mirim. A fim 

de atingir o objetivo, foram traçados meios para chegar a tal fim, desta forma o estudo sendo 
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uma pesquisa qualitativa, pautou-se em um estudo de caso de duas escolas públicas da rede 

de ensino de Pindaré-Mirim, e para realização desta estudo foram utilizados os seguintes 

instrumentos: roteiro de análise documental, roteiro de entrevistas semiestruturadas e diário 

de campo. Os procedimentos adotados para obtenção dos dados foram: a análise documental; 

entrevista semiestruturada; e observação sistemática, a partir de um roteiro que possibilitou 

colher informações e compreender os diversos fatores implicados no objeto de estudo.  A 

construção do trabalho constou de uma investigação documental, incluindo fontes de 

documentos oficiais do MEC; Documentos da Secretaria Municipal de Educação, Projeto 

Político Pedagógico das escolas pesquisadas; por fim foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos implicados no estudo, bem como a observação sistemática 

dos espaços/tempos escolares, para apreender a dinâmica da organização da escola e da 

formação continuada realizada com professores. Esse trabalho envolveu, no âmbito das 

escolas investigadas, professores das séries iniciais do ensino fundamental e gestores 

escolares das instituições de ensino investigadas. Os gestores escolares, neste estudo, são 

entendidos como coordenadores pedagógicos, supervisores escolares e diretores das escolas. 

No âmbito da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), participou o coordenador do 

PAR e uma pessoa responsável pelas ações de formação continuada de professores através 

da Secretaria Municipal de Educação.  Ao analisar os dados das entrevistas, tantos dos 

representantes da Semed como dos professores, gestores e supervisores das escolas 

pesquisadas, constatou-se que apesar de o Plano de Ações Articuladas ser um instrumento 

para operacionalizar ações que possam favorecer a atuação docente através da formação 

continuada, quando alguma ação voltada para esta finalidade acontece, limita-se a atender 

somente alguns docentes, evidenciou-se ainda que a formação continuada dentro do PAR 

não se constitui como dimensão prioritária, embora sua relevância seja  incontestável.  Além 

disso, ficou evidente o distanciamento das ações de formação continuada contidas no 

discurso oficial que, de fato, oferecem alguma contribuição para a melhoria da qualidade da 

educação, bem como para o avanço do nível de atendimento educacional. Portanto, os planos 

que definem como questão central o enfrentamento do problema da qualidade da educação 

precisam deixar de ser instrumento usado para sustentar interesses de alguns, formatando a 

educação a seu bel prazer. Ao contrário, precisam permitir que aqueles que de fato fazem a 

educação sejam partícipes ativos na construção dessa qualidade, dando-lhes as condições de 

vislumbrar uma ruptura com a histórica precarização da educação pública brasileira para que 

se possa caminhar em busca da emancipação dos sujeitos através da educação de qualidade. 

 

Palavras- chave: Formação continuada de Professores, Plano de Ações Articuladas, 

Qualidade da educação básica. 
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A região tem adquirido no mundo contemporâneo espaços cada vez mais amplos de 

discussões. Regiões existem e, como tais, expressam as diferentes formas de apropriação do 

território por meio das ações da sociedade. Desse modo, é reconhecido que o conceito de 

região do ponto de vista teórico e prático tem se apresentado cada vez mais complexo e 

polissêmico, permitindo diversos olhares. Na atualidade região pode ser entendida como 

parte de uma totalidade que possui peculiaridades que cada vez mais expressam as 

contradições edificadas pela sociedade. Estas contradições se relacionam às intensas 

influências da recente fase do processo de globalização. Neste dinamismo é importante situar 

a realidade regional brasileira. Sabemos que o Brasil é atualmente uma grande potência 

energética que possui inúmeros rios que disponibilizam a exploração e a instalação de usinas 

hidrelétricas geradoras de energia. Porém, há um preço grande a ser pago para continuar em 

lugar de destaque mundial no que se trata de questões energéticas. A instalação destes 

projetos modernos atendem a lógicas e interesses extra-regionais como lembram Vainer e 

Araújo (1992). As populações locais e regionais acabam sofrendo na pele com impactos 

socioambientais que são gerados por estes empreendimentos. Estes impactos afetam de 

distintas formas as populações que estão inseridas nas áreas de influência destes 

empreendimentos. Este é o caso da cidade de Estreito, localizada na região Sulmaranhense 

que ilustra com propriedade estas contradições inerentes à implantação de empreendimentos 

energéticos. Nessa direção, Almeida (2013) comenta 

 
A construção da usina hidrelétrica de Estreito- UHE faz parte do Plano Decenal 

(2000/2009) elaborado pelo grupo coordenador dos sistemas elétricos que 

estabelece a edificação desse empreendimento como de vital importância para 

atender demandas e energia nacional. Um mapeamento executado desde os 

governos militares definiu as áreas mais propícias para a construção de 

empreendimentos hidrelétricos no âmbito da região amazônica, onde o projeto da 

Usina Hidrelétrica de Estreito destacou- se pelas suas características peculiares, 

com localização estratégica e boa capacidade de geração de energia a ser 

explorada. (ALMEIDA, 2013 p. 88). 

 

No contexto da realidade regional maranhense, a região Sulmaranhense tem acompanhado 

nas duas últimas décadas uma gama diversificada de instalação de projetos econômicos, 

passando a despertar o interesse de investidores em diversas áreas econômicas. A cidade de 

Estreito veio a ser foco de tais interesses vinculados à produção energética devido à sua 

proximidade com Rio Tocantins. A geração de energia elétrica na região Sulmaranhense 
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apresenta uma importância essencial dentro das fontes energéticas brasileiras principalmente 

para atender interesses externos.  

 

 

Figura 1: Barramento artificial da Usina Hidrelétrica – Vertedouro. 
Fonte: ALMEIDA (2012). 

 

No Maranhão o município de estreito recebeu uma atenção especial em relação à instalação 

de um grande empreendimento energético acompanhado de uma política desenvolvimentista 

que inicialmente propunha investimentos e crescimento socioeconômico para a cidade de 

Estreito e região. Porém, no início da construção da UHE, a população sentiu abruptamente 

os efeitos negativos dos impactos sociais e ambientais causados pela implantação da 

hidrelétrica. A partir daí, embates no campo ideológico iniciaram- se, pois colocava- se em 

questão os impactos negativos gerados e a falta de apoio às populações por parte da 

concessionária que administra a hidrelétrica. Após a efetivação da UHE os aspectos, ou seja, 

efeitos negativos tomaram maior proporção principalmente àqueles ligados a atividade 

pesqueira da região. A colônia de pescadores da cidade de Estreito, ou seja, a Colônia de 

Pescadores Z-35- tem ganhado destaque como força de resistência contra os impactos 

gerados pela hidrelétrica e vem chamando a atenção para o esquecimento da população 

ribeirinha que dependia inteiramente da atividade pesqueira e hoje sofre muito com os 

impactos ambientais. Relatos enfatizados pelas famílias que residem nas regiões inundadas, 

ou seja, atingidas pelo empreendimento da UHE no município de Estreito mostram que a 

atividade pesqueira antes farta aonde os pescadores chegavam a obter mais de dois salários 

com a pesca e com áreas de pesca bem demarcadas, tem sofrido grande queda o que vem 

prejudicando ate mesmo a subsistência dos pescadores. Apesar de todos os impactos citados, 

a imagem desenvolvimentista da hidrelétrica não se abala e é reforçada pela imprensa e 

órgãos competentes da fiscalização que pouco se abalam para investigar a realidade da 

população ali residente. Conforme observou Almeida (2013, p. 106), “Com a construção da 

hidrelétrica houve uma alteração no curso normal do rio que afetou diretamente a ictiofaúna 

da região. Espécies que antes eram abundantes tornaram-se escassas comprometendo assim, 

a atividade pesqueira realizada pelos pescadores na região”. Contudo, é necessário indagar 

sobre as duas faces desta moeda. E este estudo busca, justamente, questionar os prós e os 

contras, ou seja, os efeitos positivos e negativos da instalação da UHE a partir de uma visão 

da sociedade local, em particular, os pescadores associados à colônia Z-35. Do ponto de vista 
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metodológico este estudo se apoia nas contribuições fornecidas pela abordagem Marxista, 

amparada nas ideias de Triviños (2010) e no método Dialético, defendido por Antonio Carlos 

Gil (2008). 

 

Palavras-chave: Pescadores. Impactos Socioambientais, UHE, Empreendimento 

Energético.  
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A região se apresenta como um dos conceitos basilares do conhecimento geográfico. 

Compreender o sentido conceitual e prático traduz um dos desafios dos estudiosos que se 

envolvem com a questão regional contemporânea. Por meio deste estudo, apresentamos 

algumas contribuições do pensamento geográfico que reflete sobre o conceito de região, 

perpassando desde as correntes clássicas até chegar ao conceito complexo que é trabalhado 

na atualidade. Este exercício epistemológico se apresenta como essencial para uma leitura e 

interpretação coerente da produção do espaço regional Sulmaranhense, em particular, a 

produção da região Sulmaranhense mediada através das influências do segmento do 

agronegócio. A difusão do cultivo da soja e de grãos no território brasileiro está associada a 

diferentes elementos. Nesse sentido, Sousa e Mota (2013) destacam principalmente que: 

 
O Brasil passa a apresentar, a partir da década de 1980, uma reestruturação 

econômica, a qual implica uma nova dinâmica territorial, haja vista que 

uma a atividade industrial se desconcentra, surgindo o agronegócio como 

setor econômico que responderá por tal reorientação. No contexto das 

transformações urbano- regionais notadas no país há que se ressaltar as 

estreitas vinculações da atividade industrial com a agricultura, pois com 

dispersão da agroindústria elo centro- norte há uma reorientação na 

economia de muitos municípios, e a Microrregião Gerais de Balsas é 

inserida nesse contexto de mudanças. (MOTA & SOUSA, 2013 p. 206). 

 

A região Sulmaranhense não tem escapado a esta racionalidade, ou seja, desde meados da 

década de 1970 vem sofrendo e incorporando profundas mudanças decorrentes da 

reorganização do espaço, sobretudo, influenciada pelo agronegócio. São notáveis as 

contribuições e investimentos nos setores: econômico, político e cultural tal como as 

influências oriundas de regiões do país – principalmente centro sul – que enriquecem a 

diversidade regional trazendo uma alteração no meio através da cultura. Como exemplo de 

tais transformações, temos a cidade de Balsas, localizada no contexto da região 

Sulmaranhense que dentro da dinâmica do agronegócio vem ganhando destaque em todo o 

território brasileiro. A região de Balsas sob um olhar peculiar de diversos produtores do sul 

do país adquiriu investimentos tecnológicos que desencadearam o crescimento econômico 

tornando a cidade uma grande produtora, beneficiadora e exportadora de grãos. Com a 

introdução de novas tecnologias voltadas para o melhoramento da produção de grãos, em 

particular, a atividade sojicultora tem se observado um crescimento exponencial do 

agronegócio na região na Sulmaranhense que traz consigo não só a introdução de tecnologia 

de ponta, mas procura desenvolver novas tecnologias produzidas na própria região como, 
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por exemplo, a implantação de instituições de ensino superior que visam atender as 

necessidades profissionais no local. Este é o caso da Unibalsas. 

 

É possível dizer que aas transformações desencadeadas a partir da 

modernização agrícola são inúmeras, dentre elas destaca-se a 

expansão desordenada do solo urbano, o aumento do contingente 

populacional e o consequente aparecimento de problemas 

ambientais, urbanos e rurais. (MOTA & SOUSA, 2013 p. 201). 

 

Os efeitos socioespaciais da introdução da produção de soja na região Sulmaranhense tem 

implicado em impactos positivos e negativos. Neste estudo, nos ocupamos em investigar 

estes efeitos a partir da difusão de grandes propriedades nesta região. Sabe-se que estas 

lavouras têm requerido de um lado uma gama diversa de equipamentos e implementos 

agrícolas e do outro grandes extensões de terra. 

 

 

 
Figura 1: Região Sulmaranhense, 2014. 
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Fonte: Sousa, 2015. 

Os efeitos negativos são evidentes, uma vez que tem diminuído as áreas destinadas ao cultivo 

de produtos tradicionais, como é o caso do arroz, feijão, mandioca. Outro efeito é o aumento 

do latifúndio na região. Este fato se deve em razão da necessidade de incorporação de vastas 

áreas de terras por parte do agronegócio. Os estudos realizados por Mota (2007); Mota 

(2011); Mota (2012); Dias Filho e Sousa (2013) atestam com veracidade estes efeitos do 

agronegócio na apropriação de terras desta região. Este estudo seguiu as orientações 

metodológicas propostas através da adoção da abordagem Marxista e do método Dialético, 

ambos amparados nas contribuições metodológicas fornecidas por Antonio Carlos Gil 

(2008) e Lakatos e Marconi (2003). 

 

Palavras-chave: Agronegócio, Impactos Socioambientais, Região Sulmaranhense, Balsas. 
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A região Sulmaranhense é muito diversificada, marcada pela presença e forte difusão de 

grandes projetos econômicos. Esta região, desde o seu processo de formação histórica esteve 

atrelada ao processo de exploração contínua da terra, acarretando assim numa série de 

transformações da sua paisagem natural. No que diz respeito a Balsas, podemos destacar seu 

importante significado no cenário econômico, à medida que este município se apresenta no 

cenário nacional como um importante pólo agrícola, encabeçado pelo vasto desenvolvimento 

de soja e por utilizar modernas e arrojadas técnicas de cultivo da soja. Este estudo objetivou 

descrever e compreender qual a real situação da região Sulmaranhense no cenário econômico 

maranhense, bem como refletir sobre a estrutura, dinâmica e organização das populações 

residentes no assentamento rural São Cardoso, localizado na cidade de Balsas – MA, tendo 

em vista o processo de apropriação das terras construída pelos lavradores. Do ponto de vista 

metodológico, este estudo se apoiou na utilização da abordagem marxista, amparada nos 

fundamentos estabelecidos por Augusto Nibaldo Triviños (2010) e na adoção do método 

dialético, apoiado nos estudos de Lakatos e Marconi (2003). Os dados foram coletados a 

partir de entrevistas e observações realizadas no Assentamento São Cardoso. Além disso, 

foram realizados alguns questionamentos pertinentes a reflexão proposta às populações do 

Assentamento. São eles: Quais as relações dos grandes projetos com a atual estrutura do 

assentamento São Cardoso? Que/quais papéis ocupam os lavradores nesse processo de 

atuação da região Sulmaranhense? Como se apresenta a atual organização dessa 

comunidade? Para tanto, foi necessário um aparato histórico, para buscar compreender essa 

diversidade regional Sulmaranhense. A região em si, adquire sentido em face das 

interpretações edificadas no passado e da sua condição material construída no presente 

(FRANKLIN, 2013, p. 24). Os referenciais bibliográficos que foram úteis a este estudo se 

pautaram nos estudos realizados por (SOUSA e FRANKLIN, 2013, p. 43) ressalta que as 

rugosidades edificadas no passado, ajudam a compreender as marcas recentes que movem a 

dinâmica do espaço regional. No caso da região Sulmaranhense, a sua edificação se faz 

mediante o reconhecimento das diferenças, traços particulares à formação do espaço regional 

em geral e também as desigualdades presentes no processo de ocupação e povoamento 

regional. É diante do reconhecimento destas desigualdades e diferenças que ocorrem no 

espaço-tempo que se pauta este estudo. Sabe-se que a cada momento da história local, 

regional, nacional, global ou mundial, a ação das diversas variáveis depende das condições 

de correspondência do sistema temporal. A periodização, fornece também, a chave para 

entender as diferenças de lugar para lugar na dinâmica espacial. (SANTOS, 2008, p. 38). 

Outra característica que é marcante nesse processo de formação da região Sulmaranhense 

são as ações difundidas por distintos atores sociais. E é nesse contexto que entra os 
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moradores do assentamento São Cardoso e o agronegócio. Já que de um lado se encontra um 

grande empreendimento, com o discurso de desenvolvimento e progresso. 

 

 
Figura 1 - Grande Propriedade de Soja. 

 

E do outro, a presença de sujeitos simples que vivenciam historicamente esta região. Que 

trabalham arduamente, de forma rústica e sem ao menos um incentivo do governo, muito 

menos desses grandes empreendimentos. 

 

 
Figura 2 - Vista da área do Assentamento São Cardoso. 

 

Hoje o assentamento São Cardoso conta com 112 pessoas, representadas por 45 famílias. 

Onde cada família possui uma área de 39 hectares de terras para cultivar seus produtos de 

subsistência e de venda, tais como o arroz, feijão, milho, mandioca, etc. Então, observou-se 
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que esses grandes empreendimentos são amplamente questionados, à medida que revela 

ampla dualidade de discurso. Já que muitas vezes e na grande maioria, esses disseminadores 

do discurso da modernização não cumprem seu papel. Característica marcante no cenário 

socioespacial de Balsas.  

 

Palavras-chave: Região Sulmaranhense, Agronegócio, Assentamento São Cardoso. 
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Orientador: José Fernando Rodrigues BEZERRA.  
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A voçoroca é caracterizada como uma feição erosiva gerada por um conjunto de processos 

morfodinâmicos (Figura 1), os quais estão subordinados tanto a fatores climáticos, 

litológicos, pedológicos, topográficos, fitogeográficos e antrópicos, como à dimensão, à 

forma e ao estágio evolutivo em que se encontra essa forma erosiva. À medida que ela 

aumenta de tamanho e modifica a sua forma, os processos atuantes tendem, também, a mudar 

qualitativa e quantitativamente (Vieira, 1975 apud VITTE e MELLO, 2007). Na Ilha do 

Maranhão existem áreas com ocorrência de processos erosivos em alto estágio de evolução, 

neste sentido este trabalho apresentou como objetivo caracterizar os sedimentos das amostras 

de solos coletadas na voçoroca Castelão, município de São Luís-MA, com a finalidade de 

obter informações sobre a análise granulométrica. Foram coletadas 17 amostras 

indeformadas em intervalos de 30 cm cada. Os procedimentos adotados para análise 

granulométrica consistem basicamente em: a) Pesar 20g de amostra de solo do tipo 

deformada previamente secas ao ar livre e posteriormente destorroadas em almofariz na 

balança de precisão; a) Passar manualmente as 20g da amostra de solo na peneira de malha 

ASTM n° 8; b) Pesar os sedimentos que ficam retidos na malha e transferir o excedente da 

amostra para o agitador de peneiras marca (SOLOTEST); c) Regular o agitador na 

frequência de vibração máxima, por 30 minutos; d) Ao final, pesou-se as frações retidas em 

cada peneira obtendo-se assim as frações granulométricas (Quadro 1). As peneiras utilizadas 

seguem o padrão da A.S.T.M (American Society for Testing Materials) nas malhas 8, 16, 30, 

50, 100, 200 com tampa e fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo de evolução de voçorocas: (I) voçoroca conectada à rede hidrográfica; 

(II) voçoroca desconectada da rede hidrográfica; (III) integração entre os dois tipos 

anteriores. A seta na figura III aponta para o degrau formado no momento da integração. 

Fonte: Oliveira, 1989 apud Tominaga, 2009. 
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Tabela 1 -  Dimensões das peneiras (ASTM). 

N° da peneira # 200 # 100 # 50 # 30 # 16 # 8 

Diâmetro (mm) 0,074 mm 150µm 300 µm 600 µm 1,18 mm 2,36 mm 

Frações 
Granulométricas 

areia 
muito fina 

areia 
fina 

areia 
média 

areia 
grossa 

areia muito 
grossa 

seixo 
muito fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Procedimentos para análise granulométrica: A - amostras secas ao ar livre; B - 

amostras destorroadas e com peso aferido; C – jogo de peneiras em aço inox utilizadas no 

ensaio; D - frações granulométricas de uma amostra de solo após o processo de 

peneiramento.  

 

Na voçoroca castelão foram analisadas 17 amostras indeformadas (Tabela 1) sendo que os 

maiores percentuais encontrados estão na fração areia, variando entre média, fina e muito 

fina. Nas profundidades 20, 50 e 80 cm os maiores percentuais dos sedimentos estão na 

fração areia fina, com 26,35%, 34,8% e 20,5% respectivamente. Na amostra de 110 e 140 

cm foi detectado um percentual elevado na fração areia muito fina com 34,4% e 24,75% 

respectivamente. Nas profundidades 170 e 200 cm, o percentual coincide com 29,65% de 

sedimentos na fração areia muito fina. A amostra equivalente a 230 cm de profundidade 

destaca-se com 25,35% de areia média. A amostra retirada a 260 cm tem como fração mais 

expressiva a areia muito fina com 35,3%. Foram encontrados na profundidade de 290 e 320 

cm um percentual de seixo muito fino com valores expressivos variando entre 37,4% e 

26,6% respectivamente. Nas amostras coletadas a 350 e 380 cm observa-se um percentual 

elevado de areia muito fina com 40,75% e 30,75% do total de sedimentos encontrados em 

cada amostra. As últimas amostras coletadas (410, 440, 470 e 500 cm) coincidem com os 

maiores percentuais de sedimentos acumulados em cada amostra na fração areia muito fina 

com os respectivos percentuais (30,75%; 31,15%; 30,05% e 31%). 

Tabela 2 - Resultado da Granulometria na Voçoroca Castelão. 

A B 

C D 
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muito fino muito grossa grossa média fina muita fina

# 8 # 16 # 30 # 50 # 100 # 200

2,36 mm 1,18 mm 600 µm 300  µm 150  µm 0,074 mm

Castelão (20 cm) 0 0,15 1,3 28,1 26,35 30,9 12,2 99

castelão (50 cm) 0 0,1 1,35 30,75 34,8 25,7 5,9 98,6

castelão (80 cm) 1,85 0,4 1,5 20,45 20,5 29,8 12,05 86,55

castelão (110 cm) 2,4 0,6 1,6 21,95 25,45 34,4 12,25 98,65

castelão (140 cm) 25,3 0,5 1,45 19,65 18,6 24,75 8,5 98,75

castelão (170 cm) 9,95 1,1 1,85 20,75 27 29,65 8,6 98,9

castelão (200 cm) 1,65 0,45 2,4 28,05 27 29,65 9,4 98,6

castelão (230 cm) 17,2 8,25 6,6 25,35 21,75 12,75 6,85 98,75

castelão (260 cm) 0,2 0,3 2,35 24,2 24,4 35,3 11,85 98,6

castelão (290 cm) 37,4 0,95 1,8 15,75 13,95 21,25 8 99,1

castelão (320 cm) 26,6 5,75 5,05 18,95 16,65 19,2 6,65 98,85

castelão (350 cm) 0 0,65 1,15 17,35 23,15 48,5 8,15 98,95

castelão (380 cm) 0 0,6 3,25 28,1 18,8 40,75 7,3 98,8

castelão (410 cm) 3,35 0,3 1,55 28,85 26,05 30,75 7,9 98,75

castelão (440 cm) 0 0,3 3,3 29,35 23,4 31,15 10,9 98,4

castelão (470 cm) 13,5 0,4 1,5 21,9 21,7 30,05 9,95 99

castelão (500 cm) 19,95 0,5 1,4 17,1 18,4 31 10,5 98,85

AREIA (%)

SILTE e ARGILA (%) TOTAL (%)AMOSTRAS

SEIXO (%)

  
 

Foi possível através da analise granulométrica verificar o maior percentual de frações areia 

média, areia fina e areia muito fina. O teor de areia nos solos é um forte indicativo de alta 

erodibilidade dos solos analisados que justifica o avanço de processos erosivos nestas áreas. 

Além desse fator outros também contribuem para a ocorrência e intensificação de processos 

erosivos na área de estudo em questão tais como: a retirada da cobertura vegetal que torna o 

solo desprotegido contra a ação das gotas de chuva, ocasionando o processo de compactação 

do solo através do preenchimento dos poros superficiais, escoamento superficial, baixa 

resistência dos agregados e microagregados característicos. Cabe ressaltar o aspecto 

antrópico na aceleração dos impactos causados ao solo, a influência das atividades humanas 

sem o devido planejamento, através de ocupação das encostas, desmatamento, o que acarreta 

a retirada do solo produtivo. 

 

Palavras-chave: Erosão, Solos, Propriedades Físicas. 
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AS BIBLIOTECAS ESCOLARES E O FAZER PEDAGÓGICO NOS ANOS 
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Quando se pensa em biblioteca escolar pensa-se imediatamente em escola e em sua 

finalidade que é atender as necessidades da instituição ao qual pertence e contribuir na 

realização das atividades pedagógicas. A biblioteca é de uso coletivo, portanto o usuário 

proprietário não é somente uma única pessoa, mas é toda comunidade escolar. E as atividades 

devem atender as diversas expectativas tanto dos professores quanto dos alunos. De acordo 

com o manifesto da Federação Internacional de Associações de Bibliotecas e Instituições 

(IFLA) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) toda biblioteca deve propiciar informações e ideias fundamentais para que o seu 

funcionamento possa ser bem sucedido dentro do espaço em que está instalada com base 

sempre na informação e no conhecimento. A biblioteca deve também habilitar os estudantes 

para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolver a imaginação, preparando-os para viver 

como cidadãos responsáveis. A existência de uma biblioteca escolar deve favorecer serviços 

que venham apoiar a aprendizagem e fornecer livros para os alunos e toda comunidade 

escolar possibilitando-os a tornarem-se pessoas críticas e constantes usuários da informação. 

As bibliotecas precisam de investimentos por parte dos representantes governamentais para 

que possam dar condições de uso, para que as escolas tenham condições de manter 

funcionando as BE (biblioteca escolar) com acervos diversificados dando a comunidade 

escolar acesso as informações por completo. Este trabalho tem como objetivo Conhecer a 

realidade das bibliotecas escolares públicas municipais nos anos iniciais, de maneira que 

venha identificar as estratégias de leitura usadas pelos professores que envolvam a biblioteca 

da escola, analisando as condições de infraestrutura da (BE) e as condições e a qualidade do 

acervo da mesma; se possui livros adequados e diversificados voltados para a aprendizagem 

dos alunos. Realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo para buscar a compreensão dos 

sujeitos participantes, investigando as práticas com o uso da biblioteca e as atitudes que 

ocorrem dentro da Escola. BARROS e LEHFELD (1990, p. 76), afirmam que: “a escola está 

organizada para desenvolver as ações que envolvem as práticas do uso da leitura como 

função social.” ( p.76). A pesquisa qualitativa que identifica e analisa em profundidade dados 

de difícil mensuração de um determinado grupo de indivíduos em relação a um problema 

específico. Entre eles estão sentimentos, sensações e motivações que podem explicar 

determinados comportamentos, apreendidos com o foco no significado que adquirem para 

os indivíduos. Segundo Minayo (2002), a pesquisa qualitativa: “Trabalha com um universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que correspondem a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis” (p. 21). Os sujeitos dessa pesquisa constituem-

se coordenador pedagógico, que foi escolhido por fornecer base teórica para nortear a 

reflexão sobre as práticas; os professores que têm um papel fundamental no despertar do 

gosto pela leitura dos seus alunos e os alunos que são o público alvo das bibliotecas 
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escolares. E para que se conheça a realidade deste ambiente escolar, optou-se pela aplicação 

de questionário para professores, coordenadores e alunos, sendo que se pretendia aplicar 

questionário com alunos de 1º ao 5º ano, mas devido à dificuldade de leitura percebida, 

optou-se em aplicar apenas com alunos de 4º e 5º ano, e mesmo assim, as dificuldades de 

leitura eram expressivas. A coleta de dados ocorreu de 11 a 25 de maio de 2015. Durante a 

coleta de dados observou-se que há uma carência do espaço da biblioteca, na maioria das 

escolas existia apenas uma sala muito pequena, alguns livros, ou até mesmo um corredor 

todo decorado e algumas prateleiras com um pequeno acervo, mas que é utilizado 

frequentemente por professores e alunos. O percurso metodológico adotado foi dividido em 

dois momentos trabalhados simultaneamente: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. 

O ponto de partida foi o levantamento bibliográfico de estudos e pesquisas sobre o objeto de 

estudo. Como referencial teórico, utilizamos autores como Oliveira (2012), Kauhlthu (2013) 

e Macedo (1999) entre outros. As teorias produzidas por esses autores forneceram bases para 

discutir os dados da pesquisa. Para obtenção dos dados deste estudo, trabalhou-se com os 

coordenadores pedagógicos, professores e alunos em escolas públicas municipais, situadas 

em São Luís- Maranhão. Em um primeiro momento, realizou-se um levantamento interno, 

entre os pesquisadores, para identificar as escolas da rede municipal em que seria realizada 

a pesquisa. Assim conseguirmos localizar 05 escolas em que os gestores concordaram que a 

sua equipe pedagógica, seus alunos participassem desta pesquisa. Em um segundo momento 

foi realizado a visita nessas instituições escolares para saber se havia biblioteca na escola, 

identificar a quantidade de alunos e identificar quantas turmas havia do 4º e do 5º ano. Para 

a coleta de dados utilizou-se como instrumentos o questionário com perguntas abertas, com 

a finalidade de buscar opiniões, motivos atitudes que evidenciassem a percepção dos 

coordenadores pedagógicos e dos professores sobre o próprio fazer. E questionários com 

perguntas fechadas objetivas o que possibilitou identificar como é a realidade da escola no 

uso da biblioteca e como acontece a prática do professor em relação aos trabalhos de e com 

pesquisas com os alunos e a visão dos alunos em relação à biblioteca. Os dados foram 

coletados no período de 15 dias (11 a 25 de maio de 2015), em 05 escolas públicas 

municipais de São Luís. De posse dos dados coletados, iniciou-se o processo de análise e 

interpretação dos dados, apresentados a seguir em forma de gráficos.  
 
Gráfico 1- O acervo disponibilizado pela biblioteca é atual. 

 
 

A realidade atual das bibliotecas escolares encontradas é a falta de investimento por parte 

das autoridades responsáveis pelo desenvolvimento. Os gestores dentro do que podem fazer 

tentam desenvolver dinâmicas e fazer com que a interdisciplinaridade aconteça e o trabalho 

pedagógico possa ser realizado. A dificuldade atual em que se encontram os alunos em 

relação ao uso da biblioteca não é favorável ao desenvolvimento de atividades que possam 

complementar o trabalho do professor em sala de aula. A pesquisa realizada  confirma o 

pouco uso da biblioteca em relação as atividades proposta pelos professores e o não acesso 

80%
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a biblioteca fora do espaço escolar. É preciso mudança quanto ao uso da biblioteca no 

ambiente escolar por meio de coordenadores e professores para possibilitar o acesso para 

que a biblioteca seja incluída no cotidiano dos alunos com práticas criativas de leituras e 

pesquisas onde os alunos terão um desenvolvimento tanto na leitura como na escrita no seu 

processo ensino aprendizagem, favorável ao desenvolvimento de atividades que possam 

complementar o trabalho do professor em sala de aula.  

 

Palavras-chave: Biblioteca, Leitura, Escola. 
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Segundo Mészáros (2008), vivemos em um país e num mundo marcados por contrastes e 

desigualdades de recursos, oportunidades e direitos, tais contraste estão diretamente ligados 

a educação que nos foi ofertada. Para TOMASEVSKI (2004), um documento sobre o direito 

à educação, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, afirma que este direito articula entre 

si as diferentes gerações edestaca que o direito à educação invalida a separação dos direitos 

humanos que dividi os direitos civis e políticos dos direitos econômicos, sociais e culturais, 

já que engloba todos ao afirmar e afiançar a universalidade conceitual desses direitos 

negando-se a aceitar que a desigualdade e a pobreza sejam fenômenos contra os que não se 

pode lutar. No artigo 205 da Constituição Federal da Republica Federativa do Brasil, afirma 

que a educação é um direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. De fato, o artigo 

que detalha o direito à educação é o 208, formulado nos seguintes termos: o dever do Estado 

para com a educação será  efetivado mediante a garantia de: ensino fundamental, obrigatório 

e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade; acesso aos níveis 

mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 

um; oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando; atendimento ao 

educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Diante da constação que a constituiçao 

do Brasil, pela primeira vez coloca a educaçao como direito de todo cidadão e obriga o estado 

a garantir tal direito, resolvemos realizar uma pesquisa, com o objetivo de, entendermos 

como acontece essa dialética: educação como dever e educaçao como direito. A metodologia 

utilizada, de acordo com os meios, classifica-se em pesquisa bibliográfica, tendo em vista 

que foi necessário recorrer a um referencial teórico organizado com base em material 

publicado, tais como livros, revistas, artigos, redes eletrônicas, entre outros. Diante da 

problemática, constatamos que, mesmo a Constituição estabelecendo os princípios do direito 

a educação, não prevê detalhadamente como este deveria sair do papel. Desse modo foi 

preciso elaborar outras leis, a fim de fazercom queo que determinou a Constituição de 1998 

fosse cumprido. Nesse sentido, foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (Lei 9.394 de 1996), que detalha os direitos e organiza os aspectos gerais do ensino. 

Em seu artigo 2º, a LDB assegura: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Mais uma vez notamos a reafirmação do compromisso do estado em ofertar 

a educação e agora de uma forma mais detalhada, destacando o desenvolvimento pleno, ou 

seja, integral do educando, preparando-o para o convívio social e principalmente para o 
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mercado de trabalho. Sabemos que, como afirma Durkeim, a educação é algo essencialmente 

social, por isso o texto também da ênfase a participação da famíliana formação da pessoa em 

desenvolvimento, entendendo que em todos os lugares, de uma forma ou de outra, tem 

sempre alguém ensinando nas mais diversas atividades e lugares como nas igrejas, clubes, 

parques, sindicatos, associações em gerais e, principalmente, no local onde convencionamos 

que de fato o ensino acontece, na escola. Continuando com a LDB, no artigo 4º, que trata do 

Direito à Educação e do Dever de Educar, a lei preconiza: o dever do Estado com a educação 

escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;progressiva extensão 

da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino;atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 

a capacidade de cada um;oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. Um leque de benefícios é 

ofertado pelo estado objetivando abarcar a maior quantidade de realidades para que todos 

tenham o direito àeducação, garantida, de certo modo, mesmo que só na letra da lei uma 

espécie de democratização do ensino, assunto esse muito complexo nesse contexto da lei e 

que não será tratado nesse ensaio. Desta forma, temos a obrigação do estado em ofertar a 

educação a todos os Brasileiros. Agora aprofundaremos a discussão colocando o aluno como 

pessoa que precisa ter essa garantia assegurada como estabelece a legislação brasileira. É 

notório que, o direito a educação é um conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos 

que tratam das relações de alunos, professores, administradores, especialistas e técnicos, 

enquanto envolvidos, mediata ou imediatamente, no processo ensino-aprendizagem.Para 

Saviani (2008),o direito a educação é conjunto de normas que disciplinam as relações entre 

os envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Reiteramos que antes de ser uma 

competência do estado em garantir que todos tenham acesso a educação, e um dever da 

família também contribuir para que para que a criança em idade escolar, tenha esse direto 

preservado, ou seja, cabe a família manter o educando na escola, acompanhar e cobrar dessa, 

rendimentos compatíveis com os esperados em sua idade serie. Sabemos que aeducação é 

um direito social, a constituição federal reza no seu art. 6º, que são direitos sociais: a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Tendo, a educação como direito 

público subjetivo e isso quer dizer que o acesso ao ensino fundamental é obrigatório e 

gratuito, onde o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público (federal, 

estadual, municipal), ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente. Ressaltamos que compete ao poder público recensear os educados no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à 

escola, como afirmamos, a educação e dever do estado si, ao mesmo tempo em que é um 

direito do cidadão. Porém, o fato de ser um direito social e que deve ser oferecido pelo 

estado, não tira o direito da família ou do responsável pela criança de fazer esse direito ser 

assegurado. Afinal, a lei, por si, não muda a realidade, mas indica caminhos, orienta o 

cidadão e a sociedade dos seus direitos, propiciando a exigência do que nela está contido, 

então vamos exigir, educação como direito e educação como dever.  

 

 

Palavras-chave: Educação; Direito e Dever; Constituição Federal de 1988. 
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LENDO CLÁSSICOS DA LITERATURA: UM ESTUDO SOBRE OLIVER TWIST 

DE CHARLES DICKENS. 

 

Orientando: Lázaro Henrique de Araújo SOUSA - Voluntário. 

Estudante da Turma de Edificações 2013 do Instituto Federal do Maranhão - Campus 

Timon. 

 

Orientadora: Juliana Sales Viegas CASTELO BRANCO.  

Professora de Língua Inglesa/Portuguesa do Instituto Federal do Maranhão - Campus 

Timon. 

 

A leitura é de suma importância para a evolução e aprendizado do ser humano, pois através 

dela temos a capacidade de obter novos conhecimentos, melhorar a interpretação de textos 

e o raciocínio, além de enriquecer o vocabulário – cada vez mais comprometido devido ao 

uso indevido das novas tecnologias. O presente trabalho visa discutir a importância dos 

clássicos da literatura, fazendo assim com que os livros despertem o interesse do público 

alvo da pesquisa: os adolescentes. Desta forma, pretende-se ajudá-los a compreender o que 

são e qual a importância dos clássicos da literatura na formação acadêmica. Foi feita uma 

coleta de dados por meio de questionário, cujo objetivo foi analisar a relação entre os livros 

literários e os estudantes e, assim, pudemos confirmar nossa hipótese de que é possível obter 

um melhor rendimento escolar, mormente no que tange à interpretação de textos em geral, 

através da diversificação das leituras, que devem ir além do que já é exigido no currículo 

com os livros didáticos e, também, formar cidadãos mais críticos e conscientes de seus 

papéis na sociedade. Sem necessidade de maiores análises sabemos que leitura é um dos 

principais meios para que um ser humano construa o seu conhecimento moral e cívico. Ela 

leva o leitor a construir um mundo imaginário, bem como o ajuda a observar a sua realidade, 

fazendo assim com que aumentem as chances de um indivíduo fazer reflexões críticas e 

promover o debate sobre os mais variados temas. A leitura está intimamente associada à 

escrita: quem lê bastante tem mais chance de escrever bem. Pessoas que leem ficam aptas a 

produzirem textos coerentes, posto que tenha um maior contato com outros textos, de 

diversos autores, tornando a leitura uma aliada no desenvolvimento da habilidade escrita. 

Muito embora saibamos da importância da leitura, pesquisas recentes, a exemplo da Retratos 

da Leitura no Brasil, publicada em março de 2012 pela Fundação Pró-Livro, indicam que os 

adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos liam uma média de 6,6 livros por ano em 2007. 

Já em 2011 esta média ficou em 5,9 livros, mostrando que os jovens estão cada vez mais se 

distanciando da literatura chamada clássica, pois estão inseridos num mundo cada vez mais 

tecnológico.  
De acordo com Calvino (2007, p.8): 

 

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas 

das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na 

cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem 

ou nos costumes) 

 

Oliver Twist, do inglês Charles Dickens, é um dos romances considerados clássicos da 

literatura, em que o autor trata do fenômeno da delinquência provocada pelas condições 

precárias da sociedade inglesa da época vitoriana. Grande observador da sociedade inglesa, 

Charles Dickens preocupava-se com a situação das crianças moradoras de ruas, sobretudo 

as sem famílias que viviam em situações desesperadoras, reflexo da pobreza trazida pela 

Revolução Industrial. A obra ganhou várias traduções em diversas línguas, inclusive a 
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portuguesa.  Ainda em 1870, Machado de Assis foi responsável por uma das primeiras 

versões na nossa língua materna. Para esta pesquisa, utilizaremos a tradução de Henrique 

Félix, publicada em 2008. Por meio dessa pesquisa exploratória utilizamos os seguintes 

procedimentos metodológicos: 

 Leituras e fichamentos de obras que versam sobre os clássicos; a relação entre os 

jovens e os livros; as obras históricas e literárias acerca de Oliver Twist; bem como 

sobre o autor Charles Dickens; 

 A coleta de dados, por meio de um questionário que foi aplicado junto aos alunos 

que farão parte da amostra (antes de iniciar à aplicação do questionário, os alunos 

sujeitos do estudo assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, contendo 

todas as informações da pesquisa confirmando ou não sua participação); 

 Análise e tabulação de dados para avaliar a recepção da obra pelos alunos e o impacto 

da leitura em seu cotidiano. 

Vamos à análise dos dados obtidos com a pesquisa. Quanto ao conhecimento do que seria 

uma obra clássica, nos moldes de Calvino (2007), 17% (dezessete por cento) afirmaram não 

saber o que é o clássico na literatura e 83% (oitenta e três por cento) afirmaram conhecer. 

 

Você sabe o que são livros clássicos? 

Sim   83% 

Não 17% 

 

Mesmo sabendo da grande importância da leitura dos clássicos, ainda vemos um contraste 

muito grande em relação à quantidade de livros lidos por alunos do ensino médio. Com base 

na pesquisa e questionário exploratório afirmamos que ainda é pouco o número de clássicos 

lidos. Observamos que boa parte dos alunos entrevistados conseguiu fazer uma leitura mais 

apurada, identificando e compreendendo o contexto histórico no qual Oliver Twist está 

inserido, qual seja a Revolução Industrial na Inglaterra. Vejamos: 

 

A partir da leitura do livro, você acha que a leitura ajudou a compreender o período 

histórico: “A Revolução Inglesa”? 

Sim 75% 

Não 25% 

 

Quanto à recepção da obra feita pelos alunos de Edificações 2013 – Campus Timon, vejamos 

a tabela abaixo: 

  
Avaliação dos alunos entrevistados a 

respeito da obra Oliver Twist. 

Porcentagem dos alunos 

ÓTIMA 42% 

BOA 50% 

REGULAR 8% 

RUIM 0% 

 
Percebemos que a hipótese inicial é confirmada, ou seja, as respostas dos alunos ao 

questionário indicam que eles reconhecem a importância da leitura dos clássicos no Ensino 

Médio, e que ela auxilia não apenas em seus desempenhos na disciplina Língua Portuguesa, 
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mas também desperta neles um senso crítico, importante para desenvolvê-los como cidadãos. 

Muito embora os alunos reconheçam que a leitura é essencial, ainda é pouco o contato deles 

com livros além dos exigidos pela grade regular da escola. A maioria dos livros que já 

conheciam como clássicos é do autor brasileiro Machado de Assis. Outro escritor citado foi 

o inglês William Shakespeare, bastante popular em todo o mundo. Portanto, consideramos 

que a pesquisa obteve sucesso em seus propósitos, já que a leitura de Oliver Twist trouxe 

aos alunos palavras antes por eles desconhecidas da língua portuguesa, contribuímos para a 

formação moral e cívica dos alunos entrevistados, ajudamos no conhecimento das obras tidas 

como clássicas e sobre a literatura inglesa vitoriana. 
 

Palavras-chave: Leitura; Adolescentes; Formação Acadêmica. 
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ESTUDO DA USINABILIDADE DOS AÇOS INOXIDÁVEIS A PARTIR DA 

VARIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CORTE: UMA AVALIAÇÃO COM BASE 

NO TESTE DE PROPRIEDADES FÍSICAS. 
 

Orientando: Bruno DUARTE – Voluntário. 

Acadêmico do curso de engenharia mecânica – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Jean Robert P. RODRIGUES. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção – CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Sebastião Raimundo de Jesus Leitão F.- Graduando em Engenharia 

Mecânica/UEMA, Esp. Eng. Mec. Raphael Cantanhede e Cantanhede, Eng. Mec. Henry 

Barros Palhano. 

 

O entendimento do processo de fabricação por usinagem passa por uma analise tanto do 

material da peça a ser usinado, quanto da ferramenta e ainda sobre o tipo de ensaio bem 

como o tipo de procedimento envolvido no corte dos metais, ou seja, é uma operação que 

depende da harmônia de todos os parâmetros. Neste artigo propomos realizar um estudo 

teórico sobre a usinabilidade dos aços inoxidáveis correlacionando o índice de 

usinabilidade, em valores de velocidade de corte, com as propriedades físicas dos aços 

inoxidáveis analisando quanto às suas características gerais e individuais. Foram 

analisados cinco aços inoxidáveis sendo os aços inoxidáveis ferrítico, martensíticos e 

austeníticos recozidos. A metodologia do trabalho se deu a partir do estudo proposto de 

Henkin em duas partes, na primeira com coleta de dados na literatura disponível e 

posteriormente com a análise computacional e as compilações. Todos os ensaios foram 

realizados em um gerenciador de processamento de dados a partir das necessidades de 

várias repetições de cálculos, além de uma organização e otimização da planilha, facilitando 

a entrada de dados e a obtenção de resultados e gráficos. Dessa forma conseguiu-se obter 

os índices de usinabilidade expressos em valores de velocidade de usinagem dos materiais. 

Para podermos relacionar os tipos de propriedades físicas necessárias para a elaboração do 

ensaio. Vamos utilizar para o ensaio a equação geral de usinabilidade (1) abaixo: 

 

VC60 =
B

L. HB
√1 − 

Ar

100

2

 (1) 

 

Para efeito de simulação se teve todos os parâmetros de corte constante tomando como 

ponto de partida  e  análise  propriedades  isoladas  sendo  elas  a  condutividade térmica e 

em seguida a dureza. Com aços inoxidáveis selecionados, o comprimento característico (L), 

a redução de área (Ar), a dureza (HB) e condutividade térmica (B) nossas variáveis de 

entrada, conforme as (Tabela 2) vamos então nos preparar para posterior compilação no 

software. 

 

Tabela 2 - Dados de entrada de aços inoxidáveis (recozido) Classe AISI-SAE. 

Aço 
Comprimento 

característico (ft) 

Redução de área  

(%) 

Dureza  

(HB) 

Condutividade 

Térmica (Btu/h.ft.°F) 

430 0,00087 65,00 155,00 15,42 

442 0,00087 50,00 100,00 13,42 

431 0,00087 55,00 260,00 13,78 
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414 0,00087 60,00 235,00 14,66 

303 0,00087 55,00 160,00 12,07 

304 0,00087 70,00 149,00 10,86 
Fonte: (ASM, 2001). Os valores de condutividade térmica foram encontrados em (ASM 

HANDBOOK,1990) e (ASM HANDBOOK, 1993) 

 

Dessa forma, Com os materiais já selecionados e alocados no banco de dados, dar-se então 

sequência a elaboração, logo, inseriu-se os metais, estado de tratamento e as propriedades 

físicas no software gerenciador de dados para efeito de compilação do ensaio de 

usinabilidade proposto por HENKIN (1962) para ilustrar o  processo. Os resultados se 

encontram na (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Resultado de usinabilidade com base  em teste de propriedades  físicas de 

aços inoxidáveis (recozido). 

Aço 
Vc60 

Resultado do teste  ft/min m/min 

430 73,2158 77,5197 23,6280 

442 109,0847 115,4971 35,2035 

431 40,8536 43,2551 13,1842 

414 45,3442 48,0097 14,6334 

303 58,1624 61,5815 18,7700 

304 45,8751 48,5718 14,8047 

 

Como se observar as velocidades em ft/mim e m/min os valores de velocidade 

são multiplicados por 1,0587 para se ter a Velocidade (Vc60) em ft/min em seguida 

multiplicado por 0,3048 para se obter valores de Velocidade (Vc60) em m/min. Dessa 

maneira, para se entender melhor a comparação dos resultados obtidos no ensaio de 

usinabilidade com base em propriedades físicas dos metais, Montou-se no Gráfico 1 

uma relação da influência da dureza dos metais no resultado de velocidade de usinagem; em 

seguida, no Gráfico 2, a relação de influência da condutividade térmica dos metais no 

resultado de velocidade de usinagem. 

 

 
Figura 1 - Dureza x Usinabilidade, Aços inoxidáveis recozido. 
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O que se observa no Figura 1 é uma relação de dureza e usinabilidade e pode ser concluído 

empiricamente que analisando isoladamente por tipo de material as variáveis são diretamente 

proporcionais, no entanto analisando pelo conjunto não se pode assumir tal conclusão. 

 
Figura 2 - Condutividade térmica x Usinabilidade, Aços inoxidáveis recozido. 

 

O que se observa no Figura 2 é uma relação de condutividade térmica e 

usinabilidade e pode ser concluída uma relação instável entre o conjunto dos aços. 

Os testes observados neste trabalho seguiram fielmente ao trabalho de dissertação  de  

doutorado  de  HENKIN  (1962)  é  de  grande  importância  para  as industrias, 

principalmente a metalúrgia e empresas voltadas para a fabricação e usinagem. Dessa 

maneira, conseguimos alcançar valores satisfatórios dos índices de usinabilidade dos 

materiais metálicos selecionados, em valores de velocidade (ft/min e m/min). 

 

Palavras-chave: Usinabilidade; Parâmetros de Corte; Propriedades Físicas. 
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Btu/h.ft.°F))

442 (Condutividade Térmica - 13,42
Btu/h.ft.°F))

431 (Condutividade Térmica - 13,78
Btu/h.ft.°F))

414 (Condutividade Térmica - 14,66
Btu/h.ft.°F))

303 (Condutividade Térmica - 12,07
Btu/h.ft.°F))
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OLIVEIRA, Hércules Araújo. Estudo da usinabilidade dos materiais metálicos: uma 

avaliação  com  base  no  teste  de  propriedades  físicas.  Universidade  Estadual  do 

Maranhão, 2014. 
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ESTUDO DA LUBRICIDADE DOS ÓLEOS VEGETAIS DE MAMONA E 

LINHAÇA ATRAVÉS DA DETERMINAÇÃO DAS SUAS PROPRIEDADES 

FÍSICAS. 

 

Orientando: Ighor Caetano Silva FERREIRA – Voluntário. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Flavio Nunes PEREIRA. 

Prof. Me. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Paulo Roberto Campos Flexa Ribeiro FILHO – Prof. Me. do Departamento 

de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA 
 

O aumento da demanda pela utilização do petróleo, em conjunto com as preocupações 

ambientais geradas pelos resíduos dos óleos minerais, impulsiona o desenvolvimento de 

estudos de óleos de bases vegetais e animais para aplicações em lubrificação (RIBEIRO 

FILHO, 2014). O petróleo, o principal insumo para produção de lubrificantes minerais 

apresentou segundo a Agência Nacional de Petróleo (ANP), no ano de 2013 totalizou o 

consume mundial de petróleo em 91,3 milhões de barris/dia, obtendo-se um aumento de 

1,6% em relação ao ano de 2012, sendo os Estados Unidos foram o país que mais contribuiu 

para esse incremento e o Brasil, o terceiro maior contribuinte para esse aumento com alta de 

5,9%. Os lubrificantes minerais são substâncias que causam danos quando são descartados 

diretamente no meio ambiente. Uma das possíveis soluções para esta problemática seria a 

reciclagem, porém por se tratar de um procedimento de alto custo e com pouca fiscalização 

o destino destes óleos acaba sendo os aterros. Vale ressaltar que este subproduto é altamente 

tóxico e a medida mais apropriada seria substituir a base lubrificante mineral por uma base 

vegetal. Segundo CERQUEIRA et al.(2009), na busca por alternativas de fontes de energia 

menos poluentes e renováveis, o óleo vegetal se tornou uma opção favorável. Esse tipo de 

substância é uma espécie de gordura obtida através das plantas, sobretudo das suas sementes 

sendo usado para a fabricação de combustíveis e óleos lubrificantes. A determinação da 

viabilidade de suas aplicações em sistemas mecânicos pode contribuir para o 

estabelecimento de alternativas para os óleos derivados do petróleo e, desta forma, abrir uma 

nova demanda para os óleos vegetais, além da diminuição da poluição gerada pelo destino 

inadequado dado aos resíduos de óleo mineral. Este estudo visou determinar as propriedades 

físicas do óleo de origem vegetal de linhaça, sendo o maior estado produtor o Rio Grande 

do Sul (TRUCOM, 2009) e de mamona com produção concentrada no nordeste segundo a 

EMBRAPA, a fim de estabelecer comparação com óleo de origem mineral LUBRAX 

HYDRA XP 32 e SHELL OMALA S2 G 220, respectivamente. As propriedades físicas de 

viscosidade a 40°C, viscosidade a 100°C, índice de viscosidade, ponto de fulgor, ponto de 

combustão, ponto de fluidez e densidade, respectivamente, utilizando as normas ASTM 

D445, ASTM 2270, ASTM D92(vaso aberto Cleveland - COC), ASTM D97 e ASTM 

D1298. A partir dos resultados obtidos foi possível a identificação do potencial de utilização 

de óleos de base vegetal como lubrificantes. O critério para comparação entre os óleos 

minerais e vegetais (Figura1) foi realizado a partir da proximidade entre as classes de 

viscosidade, onde se observou através dos resultados obtidos por ensaios de laboratório 

realizados pela TRIBOLAB que o óleo de linhaça apresenta viscosidade cinemática a 40ºC 

e 100ºC bem próxima ao LUBRAX HYDRA XP 32 e óleo de mamona ao SHELL OMALA 

S2 G 220. Assim, os óleos de base vegetal podem ser vistos como uma possibilidade de 

substituição ao de base mineral. Entretanto, faz-se necessário a análise de outros critérios, 
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para que a conclusão de comparação entre os óleos seja realizada de forma correta, deve-se 

observar as outras propriedades mostradas na Tab. 1.    

 

 
Figura 1. Óleos ensaiados da esquerda para direita: Mamona, Linhaça, LUBRAX HYDRA 

XP 32, SHELL OMALA S2 G 220. 

 

A Tabela 1 mostra as outras propriedades que foram obtidas para a comparação entre os 

fluidos de base mineral e vegetal.   

 

Tabela 1. Propriedades Físicas dos Fluidos em estudo. 

Propiedades Físicas Óleo de 

Mamona 

Óleo de 

Linhaça 

LUBRAX 

HYDRA XP 32 

SHELL 

OMAL

A S2 G 

220 

Viscosidade cinemática a 

40°C (mm²/s) 

240,7 31,4 30,2 223 

Viscosidade cinemática a 

100°C (mm²/s) 

18,9 7,7 5,38 19,10 

Índice de viscosidade 87 229 113 96 

Massa espeficica (densidade a 

20/4°C) (g/cm³) 

0,960 0,917 0,863 0,896 

Ponto de fulgor (°C) 314 324 232 240 

Ponto de combustão (°C) 330 352 >258 320 

Ponto de fluidez (°C) -27 -12 -21 -18 

 

Quanto ao valor de viscosidade cinemática a 40°C e 100°C, o óleo de Mamona apresenta 

valores próximos ao óleo mineral SHELL OMALA S2 G 220, enquanto o do óleo de Linhaça 

aproxima-se ao óleo LUBRAX HYDRA XP 32. O óleo de mamona apresenta viscosidade a 

40º C superior em 7,93%  e inferior em 1,05% a 100º C em relação ao óleo mineral SHELL 

OMALA S2 G 220. Já o óleo de linhaça supera o óleo LUBRAX HIDRA XP 32 a 40ºC e 

100º C em 3,97% e 43,12% respectivamente. A Viscosidade é, muitas vezes, o que primeiro 

se leva em consideração na seleção de um lubrificante. Para lubrificação mais eficiente, a 

viscosidade deve estar conforme a velocidade, carga e condições de temperatura de um 

mancal a ser lubrificado. Maiores velocidades, mais baixas pressões e menores temperaturas 

requerem óleos de viscosidade mais baixa. Um óleo mais pesado do que o necessário pode 

resultar numa fricção excessiva do fluido e cria arraste desnecessário. Os valores dos índices 

de viscosidade do óleo vegetal de mamona apresenta resultado inferior ao óleo mineral 

SHELL OMALA S2 G 220 em 10,34%, ou seja, possui uma capacidade maior de alterar sua 
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viscosidade com o aumento de temperatura com o regime de trabalho. Em contrapartida, o 

óleo de linhaça é mais estável quando submetidos a alteração de temperatura, pois apresenta 

resulta superior ao óleo LUBRAX HIDRA XP 32 em 102%. O óleo de mamona apresentou 

densidade 7,14% maior em relação ao SHELL OMALA S2 G 220. Da mesma foram o óleo 

de linhaça apresentou resultado superior 6,25% em relação ao LUBRAX HIDRA XP 32. No 

entanto, a densidade é uma propriedade que não representa um fator predominante em 

relação à qualidade do óleo, sendo utilizada apenas com o objetivo de controle da massa e 

volume do lubrificante. Em relação ao ponto de fulgor e ponto de combustão, o óleo de 

mamona apresentou valores maiores (314°  e 330°C, respectivamente), superiores ao óleo 

SHELL OMALA S2 G 220 (240°C e 320ºC, respectivamente). Assim como o óleo de 

linhaça (324°C e 352°C, respectivamente) apresentou resultados superiores ao óleo 

LUBRAX HIDRA XP 32 (232°C e 258°C). Essa característica qualifica o óleo vegetal a 

trabalhar a temperaturas superiores ao óleo mineral. O óleo de linhaça apresentou um ponto 

de fluidez acima do LUBRAX HYDRA XP 32 em 75%, que pode ser explicado por conta 

de aditivos abaixadores de ponto de fluidez, o que inviabiliza a substituição do óleo mineral 

pelo óleo vegetal para trabalho em temperaturas baixas. Por outro lado, o óleo de mamona 

apresenta ponto de fluidez abaixo do SHELL OMALA S2 G 220 em 50%, portanto pode-se 

utilizar este óleo vegetal em substituição do óleo mineral em temperaturas menores. 

 

Palavras-chave: Lubrificante, Propriedades, Vegetal. 
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ESTUDO DA CAMADA REFUNDIDA E MICRODUREZA DO AÇO ABNT M2 

USINADO POR EDM. 
 

Orientando: Pedro Sérgio Lima RABELO – Voluntario. 

Graduando em Engenharia Mecânica, UEMA – São Luís. 

 

Orientador: Jean Robert Pereira RODRIGUES. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção, DEMECP/UEMA. 

 

Colaboradores: Janes Valdo Rodrigues LIMA – Graduando em Engenharia Mecânica, 

UEMA – São Luís. 

 

O objetivo principal desta pesquisa é investigar o efeito de diferentes fluidos dielétricos 

sobre espessura da camada refundida e o perfil de micro dureza durante a usinagem por 

eletro erosão do aço-rápido ABNT M2 em regime de desbaste. Em virtude deste trabalho 

ser desenvolvido com a aplicação de eletrodo de cobre durante o processo de usinagem 

por descargas elétricas, mencionam-se  na  Tabela 1, algumas  características específicas 

dos  b i t s  de  aço  rápido,  que  serão  de fundamental  importância para compreensão 

deste trabalho. 

 

Tabela 1. Característica especifica da peça de aço rápido ABNT M2. 

Ponto de 

Fus ão 

Ponto de 

Ebulição 

Res is tivi dade 

Elétri ca 

Modulo de 

Elas ti cidade 

Utilização Custo Acabamento 

superficial 

1083 º C 2580 º C 0.017 µ  m 124x 103 N/mm2 Larga Baixo Preciso 

 

Foi utilizada também  peça de  aço  rápido  ABNT  M2  da marca tool, mas ter 

(denominadas de “Bits”) com a seguinte composição química: 0,85% de Carbono; 4,30% 

de Cromo; 1,90% de Vanádio; 6,40% de Tungstênio e  5,00% de Molibdênio e, segundo 

o fabricante,  sua  dureza  variam de  64 a 66 HRc. O material utilizado foi adquirido na 

forma de barras de secção quadrada de 9.525 mm  de lado, e comprimento de  127  mm.  

Quanto à procedência, o material utilizado foi fabricado pelo fornecedor Avibas e 

beneficiado por Tool Mas ter Ind. Metalúrgica Ltda. Para o regime estabelecido, 

teoricamente  espera-se que qualidades diferentes dos fluidos dielétricos promovam 

rendimentos diferenciados  no acabamento  superficial e taxa de remoção de material. Os 

parâmetros para realização dos  experimentos foram: vazão = 76,92 mLs -1, volume de 

dielétrico =36 L, além de serem utilizados três  óleos  hidro carbonos de procedência 

industrial  citado   em  todo   texto   como óleos A, B e C, identificados  na lista de 

símbolos e abordados  suas  características na Tabela 2. Utilizou-se do manual da máquina  

EDM  para  determinação das   variáveis mais adequadas  para a condição de corte: 

tensão de 60 V, corrente de 25 A, Ton = 200 µs e Toff =10µs. As condições de corte 

adotadas para o regime de des bas te, na usinagem das peças de aço rápido ABNT M2 

com eletrodo-ferramenta de cobre eletrolítico, podem ser vistas na Tabela 3. Para a 

realização desta análise as  5  (cinco)  amostras usinadas  (barras  de  aço rápido ABNT  

M2) foram embutidas em baquelite  para  serem lixadas e  logo  em seguida polidas. No 

lixamento  foram utilizadas  lixas com granulometrias de 220  a 1000  mesh. 
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Tabela 2.  Propriedades químicas dos fluídos dielétricos identificados por seus respectivos 

fabricantes e usados nos ensaios definitivos para usinagem no regime de des baste do aço 

rápido ABNT M2. 

 

Fluidos dielétricos 

 

Viscosidade cS t a 

40º C 

 

Massa específica 

ρ.cm-3 

 

Ponto de 

Fugor  ºC 

Óleo 

A 

 

4.1 

 

0.873 

 

150 

Óleo 

B 

 

1-2 

 

0.76 - 0.82 

 

150 - 300 

Óleo 

C 

 

3.7-4.7 

 

0.836 - 0.933 

 

min.104 

 

Tabela 3. Condições de corte adotadas para usinagem do aço rápido ABNTM2 com 

eletrodo-ferramenta de cobre eletrolítico no regime de des baste. 

 

Regi me 

 

Tensão (V) 

 

Corrente (A) 

 

To n ( s ) 

 

To f f ( s ) 

 

Desbaste 

 

60 

 

25 

 

200 

 

10 

 

Para o polimento foi  utilizada pasta de diamante de  3 e 0,25 µm.  Em seguida, as 

amostras foram atacadas com uma solução contendo 50% de Nital a 2% e  50%  de 

Vilela. As medições da espessura da camada refundida foram feitas por meio  de 

microscopia  ótica  ao  longo  do  perfil  do  entalhe  circular  gerado  pela usinagem, Para 

isso usou-se  um microscópio ótico Carl Seis Jena  modelo NEOPHOT 21, com sistema   de   

medição  interno  à  objetiva. A espessura da camada  refundida  para cada situação 

específica foi considerada a  média aritmética de   sessenta   medidas, sendo   dez   

medidas,  proporcionalmente espalhada  em intervalos  angulares  em torno  de  16º,  em 

cada  perfil  de  análise  produzido  por técnica metalográfica. Levantou-se do perfil de 

micro dureza por camada, ao invest de por profundidade. Isso por causa da carga 

empregada (50g), que gera impressões comparáveis à espessura das camadas analisadas. 

Porém, a confiabilidade dos resultados é maior. Para  isso  empregou-se um 

microdurômetro WOLPERT,  e carga de 50g. Exclui-se a  camada  refundida discreta, por 

ser frágil devido  à abundância de bolhas  e trincas. Sendo seis  as  condições dos ensaios, 

tem-se seis  perfis  de micro dureza.  Cada  perfil  de micro dureza  consiste de trinta 

resultados, dividindo nas três camadas referidas.   Sendo  cada  ponto,  a   média aritmética 

de dez medidas de micro dureza. A camada refundida é  outro aspecto que afeta o 

desempenho do processo EDM. A camada refundida está intimamente associada à Taxa de 

Remoção do Material–TRM. Apenas de 10  a 15%  é  realmente removido  da interface 

ferramenta-peça. A redução na  espessura da camada refundida está relacionada, em primeiro 

lugar,  com  a  formação de  menores partículas erodidas. Em segundo lugar, com a 

facilidade de escape destas partículas com   a   maior   distância ferramenta - peça.  

Analisando a Tabela 2, que apresenta algumas propriedades dos fluidos dielétricos 

empregados, percebe-se  que o fluido B apresenta  a  menor viscosidade  em relação aos 
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fluidos A e C. Os resultados de micro dureza são apresentados por meio das Figuras 1 e  

2, respectivamente para os fluidos A, B e C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Perfil de micro dureza do aço-rápido ABNT M2 usinado por EDM com fluido 

dielétrico A. Perfil de micro dureza do aço-rápido ABNT M2 usinado por EDM com fluido 

dielétrico B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Perfil de micro dureza do aço-rápido ABNT M2 usinado por EDM com fluido 

dielétrico C. 

 

No levantamento do perfil de micro dureza, nota- se, por meio das Figuras 1 e 2, quatro 

faixas distintas. Estas são respectivamente, da esquerda para a direita, regiões conhecidas 

como Glóbulos, camada refundida, zona  afetada  pelo calor e material de base. Uma 

explicação para este  fato é o de as impressões de micro dureza serem de dimensões   

consideráveis quando comparada com as espessuras de cada região, devido à carga ser 

de 50g, Os resultados  mostram que  ocorreu  um crescimento nos valores de micro dureza 

a partir da  camada refundida  até o material de base. De acordo com Guitrau (2007), a 

dureza da camada refundida é uma variante do tipo de material processado. 

 

Palavras-chave: Fluído dielétrico, Camada refundida, Aço rápido ABNT M2. 
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COM BASE NO TESTE DE PROPRIEDADES FÍSICAS. 
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A usinabilidade dos materiais está intrínseca as suas propriedades e correlacionada por 

vários parâmetros e condições de corte, incluindo material e vida da ferramenta, temperatura 

de corte, força de corte, acabamento superficial da peça, velocidade de corte, entre outros. 

Neste artigo visa-se apresentar um estudo teórico sobre a usinabilidade dos materiais e 

demonstrar seus resultados através de ensaios de usinabilidade em unidades de velocidade 

baseados em um teste que não requer usinagem, o teste de propriedades físicas. Foram 

analisados 5 alumínios e ligas, suas características, e variantes do índice de usinabilidade 

associando-os aos parâmetros de corte. A metodologia do trabalho se deu baseado nos 

estudos de Henkin, buscando os tipos de propriedades físicas catalogados. Definindo as 

propriedades e unidades dos materiais, montou-se um banco de dados para utilizá-los no 

teste proposto a fim de encontrar o índice de usinabilidade. Os testes foram realizados em 

um programa de software de processamento de dados, através de planilhas reajustadas por 

inúmeras reformulações de cálculos com base na Equação geral de usinabilidade, com 

fórmulas e otimização, para a entrada das variáveis a fim de gerar os valores esperados e 

gráficos representativos e assim obter os índices de usinabilidade para o alumínio e ligas 

escolhidos. Será utilizado para o ensaio a equação geral de usinabilidade (1) seguinte: 

VC60 =
B

L. HB
√1 − 

Ar

100

2

 (1) 

  
Iniciando pela Eq. 1, segue a descrição das variáveis e unidades da fórmula para a simulação 

do teste, conforme Tabela 1:  

 

Tabela 1: Variável com suas respectivas unidades adotado na equação de usinabilidade. 

Variáveis Propriedades Unidades 

HB Dureza Brinell do material Kgf/mm2 

B Condutividade térmica do material Btu/h.ft.ºF 

L Um comprimento característico ft 

Ar Redução de área obtida em ensaio de tração convencional -- 
 

Foram investigados as propriedades físicas e parâmetros pertencentes a cada material 

escolhido para posteriormente as compilações. Primeiramente, designamos as variáveis de 

entrada sendo elas o comprimento característico (L), a redução de área (Ar), a dureza (HB) 

e condutividade térmica (B) a qual serão inseridas no software e aplicar a simulação. 
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Tabela 2: Dados de entrada de alumínio forjado e ligas trabalhadas (recozido) AA-ASTM. 

Alum 
Redução de 

área (%) 

Dureza 

(HB) 

Condutividade 

Térmica 

(Btu/h.ft.°F) 

Comprimento 

Característico (ft) 

1100 90,00 5,15 115,72 0,00087 

5052 35,00 82,60 79,75 0,00087 

 

 

Tabela 3: Dados de entrada de alumínio forjado e ligas trabalhadas (termicamente tratado) 

AA-ASTM. 

Alum 
Redução de 

área (%) 

Dureza 

(HB) 

Condutividade 

Térmica 

(Btu/h.ft.°F) 

Comprimento 

Característico (ft) 

2014 60,00 100,00 88,62 0,00087 

6061 51,80 78,26 91,10 0,00087 

7075 33,00 130,42 66,91 0,00087 

 

 

Com os dados de entrada designados, inserimos em um software gerenciador de dados para 

compilação a fim de realizar o ensaio de usinabilidade proposto por HENKIN (1962). 

Obtiveram-se os resultados (Tabela 4 e 5).  

 

 

Tabela 4: Valores Finais de usinabilidade com base nos testes de propriedades físicas para 

o Alumínio forjado e ligas trabalhadas (recozido). 

Alumínio Valor obtido pelo teste Vc = ft/min Vc = m/min 

1100 8167,3395 8647,4484 2635,7423 

5052 894,6824 947,2754 288,7296 

 

 

Tabela 5: Valores Finais de usinabilidade com base nos testes de propriedades físicas para 

o alumínio forjado e ligas trabalhadas (termicamente tratado). 

Alumínio Valor Obtido pelo Teste Vc = ft/min Vc = m/min 

2014 644,2419 682,1130 207,9081 

6061 928,9300 983,5362 299,7818 

7075 482,6719 511,0453 155,7666 

 

 

A primeira coluna descreve o valor do teste sem correção das unidades. A segunda e terceira 

coluna representam os valores de velocidade multiplicados por 1,0587 para expressar uma 

velocidade, VC60, em ft/min e em seguida multiplica-se este valor encontrado por 0,3227 

respectivamente, obtendo a resultante em unidade m/min. Usa-se gráficos dos valores de 

velocidade de usinagem obtidos correlacionando aos seus respectivos valores de 

condutividade térmica e dureza sendo eles o Figura 1 e Figura 2 respectivamente.  
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Figura 3: Relação entre a condutividade térmica e a usinabilidade do alumínio e ligas 

trabalhadas (recozido e termicamente tratadas). 

 

 

 
Figura 4: Relação entre a dureza e a usinabilidade do alumínio e ligas trabalhadas (recozido 

e termicamente tratado). 

 

Para o Alumínio 1100-O, baseada na relação de condutividade térmica versus usinabilidade 

e dureza versus usinabilidade, repercutiu no maior valor de velocidade de usinabilidade no 

teste. Para a Liga de Alumínio 6061-T6 baseada na relação condutividade térmica versus 

usinabilidade e dureza versus usinabilidade, repercutiu no segundo maior valor de 

velocidade de usinabilidade no teste. Para as Ligas de Alumínio 2014-T6 e 5052-O, mesmo 

o valor da condutividade térmica ser maior do 2014 em relação ao 5052, a dureza do 5052 

se mostra mais influente, por ser maior que a do 2014, influenciando um valor menor do 

índice de usinabilidade, se comparado ao 2014. Para a Liga de Alumínio 7075-T6 baseado 

na relação condutividade térmica versus usinabilidade e dureza versus usinabilidade, 

repercutiu no menor valor de velocidade de usinabilidade no teste. 

 

Palavras-chave: Usinabilidade, Parâmetros de Corte, Propriedades Físicas 
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Produção Mais Limpa significa a aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental 

e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de 

matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou reciclagem de 

resíduos gerados, com benefícios ambientais e econômicos para os processos produtivos, 

logo, pode ser aplicada no rumo alimentício a fim de cumprir sua definição. Os restaurantes 

geram grandes quantidades de resíduos sólidos em relação ao processo de produção. Esses 

resíduos, tanto os orgânicos e inorgânicos, causam grandes impactos negativos ao meio 

ambiente. Para isso são necessários o aumento do controle e planejamento sobre a atividade 

produtiva, estudar novas formas para diminuir desperdícios e a geração de resíduos. Um 

estudo mais aprofundado no Restaurante Universitário da Universidade Estadual do 

Maranhão (RU) mostra a preocupação da gerência, integrada aos funcionários e na tentativa 

de incluir os alunos, em reduzir impactos ambientais e econômicos através do gerenciamento 

de resíduos sólidos desde a etapa de higienização e produção do alimento para cerca de 

22.212 pessoas por mês, até o descarte correto para que introduza os resíduos em novos 

processos. O RU foi analisado e caracterizado onde possui ideias sustentáveis com algumas 

parcerias que são colocadas em prática para que funcione com qualidade e seja reconhecido 

como bom exemplo para seus frequentadores e parceiros. Com relação aos procedimentos 

técnicos trata se de um estudo de caso, pois relata uma situação especifica em que buscou se 

um esclarecimento detalhado a respeito do tratamento dos resíduos sólidos e aplicação da 

produção mais limpa no RU. A coleta de dados foi realizada de forma secundária, pois os 

dados já haviam sido coletados pelo gestor do RU, que os repassou para uma posterior 

análise. Com isso, foram realizados estudos sobre o encaminhamento dos resíduos e, o 

desperdício durante o processo, com a finalidade de propor algumas melhorias, utilizando a 

estratégia de produção mais limpa. Para análise dos dados foram realizados gráficos, 

imagens fotográficas e entrevistas com alguns funcionários. O restaurante juntamente com 

seus gestores e funcionários, procuram incentivar e orientar os frequentadores, 

principalmente os alunos, a aplicar novas estratégias para diminuir a quantidade de resíduos 

gerados, sejam orgânicos ou inorgânicos, e se preocupam com a destinação deles. O Gráfico 

da Figura 1 mostra as quantidades de resíduos sólidos (orgânico e inorgânicos) gerados na 

cozinha e no salão do RU respectivamente durante 1 de abril ate 31 de agosto de 2015. Os 

resíduos orgânicos e inorgânicos (exceto cascas de frutas, legumes e restos das verduras) são 

coletados três vezes ao dia e ficam armazenados em uma sala específica climatizada e limpa 

para não atrair animais que possam transmitir doenças ou contaminar os alimentos (evitando 

também o mau cheiro), exceto uma das coletas que é feita dos restos de alimentos oriundos 

das bandejas, os quais são coletados por terceiros para a alimentação de porcos. As cascas 

das frutas, legumes e as verduras são armazenados em bombonas (Figura 2), depois 
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encaminhados para o prédio de Agronomia da UEMA, onde são utilizados para 

compostagem, gerando o adubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Quantidade total de resíduos orgânicos e inorgânicos 

 

O Gráfico da Figura 1 dos resíduos inorgânicos mostra claramente que o gerenciamento do 

restaurante está optando por soluções para reduzir a quantidade desses resíduos. Os copos 

plásticos nos meses de julho e agosto foram de quantidade zero, pois implantaram a idéia de 

substituí-los por canecas trazidas pelos próprios discentes e servidores. E pode-se observa 

que os demais resíduos tiveram redução significativa, mesmo que ainda presentes em grande 

quantidade. 

 

 
Figura 2 - Bombonas utilizadas para o armazenamento dos resíduos orgânicos e inorgânicos. 

Fontes: Cotam Tambores ( http://www.cotamtambores.com.br/bombonas.htm). 

 

Foi observado que o restaurante aplica nos processos produtivos algumas técnicas e 

estratégias econômicas e ambientais para a redução dos resíduos gerados, aumento na 

eficácia das matérias primas, água e energia . Com a educação ambiental, tanto os discentes 

e docentes que frequentam o restaurante, ajudariam para a redução da grande quantidade de 

resíduos gerados diariamente. Pela análise feita no RU, devem ser implementados controles 

de desperdícios (água, resíduos, energia, entre outras) e de custos mais rigorosos. Em relação 

à perspectiva da produção mais limpa, que visa diminuir os custos através de atos de 

conscientização ambiental dos funcionários e estudantes, o restaurante pode optar por 

diminuir a geração de resíduos orgânicos e inorgânicos para reduzir os impactos ambientais. 
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Por isso são necessários maiores incentivos e orientação para que os frequentadores do 

restaurante se adequem apenas com a quantidade que vão realmente consumir para diminuir 

o desperdício de alimentos, e consequentemente, reduziria os demais problemas agregados 

a quantidade desses resíduos gerados.  Mesmo que apresente uma falha no planejamento e 

controle adequados do processo produtivo, econômico e ambiental, o trabalho de iniciativa 

feito no RU mostra significativos benefícios para o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Produção mais Limpa, Resíduos Sólidos, Restaurante. 
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O projeto visa à construção de um dispositivo mecânico capaz de direcionar uma placa 

fotovoltaica a fonte luminosa de maior intensidade no ambiente em que está situado, com o 

intuito de captar a maior quantidade de energia solar. Esse protótipo visa diminuir o custo 

de um seguidor solar convencional assim como tornar viável, através dos benefícios 

alcançados, ou seja, maior captação solar. Para a concepção do seguidor solar proposto, 

primeiramente, foi analisado os requisitos de conhecimento necessários ao projeto, nas áreas 

de circuitos eletrônicos, programação do Arduino e transmissão de movimento. 

Posteriormente, foi analisado o hardware a ser utilizado, assim como também os materiais a 

serem usados para transmissão de movimento dos servos motores para a placa, assim como 

o custo beneficio relacionados a estes. O microcontrolador usado em nosso projeto foi o 

Arduino Uno, que possui código aberto, e é de fácil acesso e custo relativamente baixo. A 

escolha deste microcontrolador, além das vantagens já citadas, tem como uma de suas 

principais características sua fácil comunicação usuário-hardware. Esse microcontrolador 

pode ser utilizado em diversos sistemas operacionais (Linux, Windows, MacOs) (Arduino, 

2015). O Arduino utiliza-se de uma linguagem própria de programação, a linguagem 

Arduino, linguagem esta que é simples e de fácil entendimento. Os atuadores estão 

representados em nosso projeto pelos servos motores, que terão comunicação com o 

Arduino, e executará a mudança de posição da placa fotovoltaica, de acordo com os 

comandos recebidos pelo microcontrolador, buscando a posição de maior incidência. A 

translação e rotação relativa entre a Terra-Sol, para que uma placa fique sempre voltada para 

o ponto de maior incidência essa deve realizar rotação em dois eixos, um vertical a Terra e 

o outro horizontal “Adão et al. (2012)”. Devido a essa necessidade de giro em dois eixos no 

projeto foram utilizados dois servos motores, onde cada qual será responsável pela rotação 

em um dos eixos. Os servos motores utilizados possuem especificação Tg9e, que possui 

nove gramas de massa, um giro de 180°, e possui uma precisão maior que os motores 

convencionais, desta forma esses motores atendem a necessidade do projeto (Corrêa, 2009). 

O sensoriamento foi feito por quatro LDR´s, (Resistor Dependente de Luz), esse dispositivo 

varia a sua resistência de acordo com a intensidade luminosa que o atinge. Esse sensor 

diminui sua resistência a passagem de corrente o quanto maior for a intensidade luminosa. 

Essa característica permite com que índices de luminosidades sejam lidos e comparados. A 

comparação entre os valores dos LDR´S, é que permitirá identificar onde o ponto de maior 

luminosidade está localizado. Esses valores serão lidos e comparados pelo microcontrolador 

(Arduino), e através da programação mandará comandos aos servos motores de forma a 

movimentar o seguidor para o ponto de maior incidência. Os dados recebidos pelo o Arduino 

serão valores analógicos que variam de 0 a 1023, esses valores serão transformados através 

de uma relação simples, regra de três, entre o intervalo de valores analógicos e intervalo de 

voltagem 0V a 5V, sendo assim os valores mostrados na porta serial será o valor da voltagem 

a ser medida. Os LDR’s são separados por pequenas placas opacas de forma a causar 
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diferenças na iluminação recebidas em cada LDR, sendo assim, o ponto de iluminação 

máxima será o ponto em que a placa estiver com um ângulo de 90º em relação aos raios 

solares. Dessa forma, ficará mais evidente a diferença de luminosidade dos LDR’s, ou seja, 

os valores recebidos pelo Arduino apresentaram maior diferença, sendo assim, o sistema de 

movimentação ficará mais preciso. Cada par de LDR estará indiretamente ligado, através do 

Arduino a um servo motor especifico, por exemplo, o servo motor responsável pela rotação 

no eixo vertical, estará ligado aos dados recebidos pelos LDR’s da esquerda e da direita, 

enquanto o servo motor que executa rotação no eixo horizontal estará ligado aos dados 

recebidos pelos LDR’s de cima e baixo da placa. Foi observado o comportamento da placa 

em um dia ensolarado e em um dia nublado. A montagem do circuito foi cuidadosamente 

executada, pois, as ligações de força e comando devem ser feitas de acordo com o 

programado. A especificação dos pinos no microcontrolador deve ser feitas de forma que o 

previsto na programação seja executado com êxito. A aquisição de dados é realizada através 

de linhas de comando na programação Arduino, ele será responsável pela coleta de dados e 

direcionar o posicionamento dos servos motores. A forma com que a programação, a 

montagem do circuito (comandos e força), e a disposição dos sensores, assim como a 

interconexão entre eles são determinantes para o bom funcionamento do seguidor solar. A 

Figura 2 apresenta um fluxograma de como a programação foi planejada. O primeiro ponto 

do programa é a leitura dos LDR’s, após o recebimento de dados os valores lidos serão 

comparados, O LDR da direita com o da esquerda, e o LDR de cima com o de baixo. Através 

dessa comparação condicional será possível saber onde o ponto de maior luminosidade está 

localizado, obtendo esse dado os servos motores serão acionados para direcionar a placa para 

a maior incidência luminosa. 

 

                                                                                   
Figura 1: Montagem do Circuito                         Figura 2: Esquema da analise de dados 

                                                                              realizada pelo Arduino       

 

No fluxograma mostrado o servo motor I é responsável pela rotação no eixo vertical, 

enquanto o servo motor II é responsável pela rotação no eixo horizontal. Por exemplo, se o 

valor lido do LDR da direita for maior que o da esquerda, indica que a maior iluminação está 

à esquerda, logo o servo motor I será acionado para efetuar um giro neste sentido. Da mesma 

forma, se o valor lido no LDR de baixo for maior do que o de cima, indica que a maior 

iluminação está para cima, dessa forma o servo motor II será acionado para girar para cima. 

Podemos observar as variações de tensão, isso ocorre devido as condições climáticas que 

afetam diretamente os valores obtidos com a placa. De acordo com Freitas (2008), além das 
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características  resultantes  da  geometria , fatores como partículas de pó, poluição, vapor 

d’água e quantidade de dióxido de carbono também influenciamos resultados. Como 

podemos observar a uma diferencia média de 2V a 4V, aproximadamente 23%. Com a 

utilização do seguidor solar, visamos melhorar o desempenho da placa fotovoltaica, 

principalmente em dias nublados, pois como mostrado, seu desempenho é menor em 

comparação com as de dias ensolarados. A partir dos dados obtidos com os valores da placa 

nas duas situações, iremos obter um parâmetro para comparação utilizando a placa solar 

acoplada ao seguidor solar. A melhoria da eficiência obtida pelo seguidor solar visa tornar a 

captação de energia solar mais eficiente, assim, tornando a alternativa de obtenção de energia 

elétrica através de placa fotovoltaica mais atrativa economicamente. Igualmente importante 

o seguidor apresentado nesse projeto é de baixo custo, tornando-se assim essa opção mais 

viável. 

 

 
Figura 3: Comparativo entre as medições nos dias ensolarado e nublado 

 

Como mostrado os valores de captação em dias ensolarados e nublados tem uma diferença 

significativa, com a aplicação do seguidor solar projetado em pequena escala obtemos êxito 

no seguimento da fonte de maior intensidade, pretendemos montar um seguidor em escala 

maior onde a placa será acoplada e dessa forma obteremos dados sobre a melhora da 

eficiência com o uso do seguidor para dias ensolarados e nublados. Através da aquisição de 

dados pretendemos mensurar a melhora do sistema e fazer a verificação se a partir do 

benefício na captação solar será justificado o investimento no seguidor solar. 
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